รุกฆาตตลาดหุ้น

12 กันยายน 2562

Trading Range

ติดตามการประชุม ECB

อิงทางบวก
1670 - 1685

ทีม
่ าภาพ: https://www.forexlive.com/centralbank/!/ecb‐meeting‐thursday‐12‐september‐
2019‐here‐are‐the‐previews‐20190911

ตลาดหุ้นวันนี้

 อิงทางบวก: คาดตลาดหุ ้นไทยจะผันผวนอิงทางบวกตามแรงหนุ นจากทัง้ ปั จจัยภายนอก-ภายใน ได ้แก่ 1)
้ หลังวานนี้จน
ิ ค ้าบาง
ประเด็นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐ-จีนทีผ
่ ่อนคลายความตึงเครียดลงในระยะสัน
ี นํ าสน
ื่ ขึน
้ ้ ปธน.ทรัมป์ เผยจะเลือ
่ น
รายการของสหรัฐออกจากรายชอ
้ ภาษี นําเข ้าทีไ่ ด ้ปรับขึน
้ ไปก่อนหน ้านี้ ขณะทีเ่ ชานี
ิ ค ้านํ าเข ้าจากจีน (มูลค่ารวม 2.5 แสนล ้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 1 ต.ค. เป็ น 15 ต.ค.
กําหนดการขึน
้ ภาษี บนสน
เพือ
่ แสดงความจริงใจตอบแทนกลับไปยังจีน 2) ความคาดหวังจากทีป
่ ระชุม ECB คืนนี้ ในประเด็นการลด
ั เจนของมาตรการ QE และ 3) แรงกดดันการเมืองภายในทีล
่ ดลงใน
ดอกเบีย
้ นโยบายลงเพิม
่ เติม และความชด
ประเด็นการถวายสัตย์ฯ ของนายกฯ หลังวานนี้ศาลรธน.มีมติเอกฉั นท์ไม่รับคําร ้องดังกล่าว โดยรวมทําให ้ทาง
ฝ่ ายมองดัชนีในวันนีจ
้ ะเคลือ
่ นไหวอิงทางบวกระหว่าง 1670 – 1685 จุด
 ราคานํา้ ม ันดิบร่วงแรง: วานนีร้ าคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก (WTI) ปรับตัวลงแรง 2.9% หลังสหรัฐเตรียมผ่อน
่ ลาดเพิม
คลายมาตรการควํา่ บาตรอิหร่าน ซงึ่ จะสง่ ผลถึงอุปทานนํ้ ามันของอิหร่านทีจ
่ ะเข ้าสูต
่ เติม
ั ดาห์) ไม่สามารถยืนเหนือ 1690 จุด ได ้ แนะล็อกกําไรก่อน
 กลยุทธ์: หากการดีดตัวของตลาดรอบนี้ (1-2 สป
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ: BJC, CPALL, SPA, ERW, AAV, AMATA, WHA

-

หุ ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์นํ้าท่วม: TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ CPALL (เป้ า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการ
กระตุ ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่
กําลังจะมาถึง
 ถือ BCH (เป้ า 16.90) บนแนวโน ้มผลประกอบการ
ครึง่ หลังฟื้ นตัวดี

เงินสด
70%

หุ้น
30%

Phillip

SET return

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
29 ธ.ค. 60
24 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
23 เม.ย. 61
17 พ.ค. 61
29 มิ.ย. 61
28 ส.ค. 61
31 ต.ค. 61
3 ม.ค. 62
22 ก.พ. 62
22 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62
20 มิ.ย. 62
5 ส.ค. 62
3 ก.ย. 62

ื้ เก็งกําไรหุ ้น COM7 ทีร่ าคา 25.00 บาท
 วันนีต
้ งั ้ ซอ
ั ้ 26.25 บาท) หลังการเปิ ดตัว
(เป้ าทํากําไรระยะสน
iPhone 11

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
EASTW

INTUCH

THANI

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช ้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั น
้ )
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