รุกฆาตตลาดหุ้น

21 มกราคม 2562

Trading Range
ไปต่อไม่รอแล้วนะ
1575-1595

ตลาดหุ้นวันนี้

ความผ่อนคลาย
ของประเด็น
สงครามการค้า
่ ยหนุน
ชว
Sentiment
ลงทุนในภูมภ
ิ าค

ทีม
่ าภาพ: bunkerist.com

่ ยหนุนตลาด: คาด SET ในวันนีจ
 ความผ่อนคลายสงครามการค้าชว
้ ะปรับตัวบวกตามตลาดหุ ้นหลักๆ อาทิ
์ บ
ดัชนีดาวโจนสท
ี่ วก 1.38% จากการตอบรับข่าวดีประเด็นการเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังมีข่าว
ิ ค ้าสหรั ฐ เพิม
สหรั ฐ เตรีย มผ่อ นคลายมาตรการขึน
้ ภาษี นํา เข ้า และจีนก็เ ตรีย มนํ า เข ้าส น
่ เติม กว่า 1 ล ้านล ้าน
ดอลลาร์สหรัฐภายใน 6 ปี นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกภายในหนุนจากความคาดหวังกําหนดวันเลือกตัง้ หลังมี
ั ดาห์นี้ อย่างไรก็ด ี การลาออกจากการเป็ นผู ้บริหารของนายแพทย์ปราเสริฐ
แนวโน ้มประกาศพรฎ.เลือกตัง้ ในสป
่ รับตัวลงจะ
ปราสาททองโอสถ ตามมาตรการลงโทษของ ก.ล.ต. ย่อมสง่ ผลลบต่อหุ ้น BDMS ซงึ่ ทุก 1 บาททีป
มีผลลบต่อ SET ราว 1.5 จุด คาดจะเป็ นตัวถ่วงการปรับขึน
้ ของตลาดได ้บางสว่ น มองกรอบการเคลือ
่ นไหววันนี้
อิงทางบวกระหว่าง 1575 – 1595 จุด
ื้ สุท ธิของนั กลงทุนต่า งชาติเ ข ้าตลาดหุ ้นไทยต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อนราว 9
 ต่างชาติช่ว ยหนุน : เม็ ด เงินซอ
่ แ
ี นวโน ้มไปทางแข็งค่า คาดมีกําลังหนุนตลาดให ้ไปต่อ
พันล ้านบาท สอดคล ้องกับทิศทางของค่าเงินบาททีม
 ติดตามต ัวเลข GDP จีน และ Brexit: ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP 4Q61 ของจีนซงึ่ ตลาด
คาดการณ์ไว ้ที่ 6.4% y-y และติดตามประเด็น Brexit หลังนายกฯ อังกฤษมีกําหนดเสนอแผนฯ ในวันนี้
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นปั นผล: KKP, QH, AP

-

Defensive: TTW, RATCH, BGRIM

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

Phillip

ั ้ 30 บาท)
 ถือ BGRIM (เป้ าทํากําไรระยะสน
้
ื
ซอเข ้าพอร์ตบนธีม Defensive play ทีร่ าคา 28
บาท เมือ
่ บ่ายวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมา หลังการทํากําไร
KBANK ออกไปหลังประกาศผลประกอบการ

15.0%

SET return

เงินสด
70%

หุ้น
30%

5.0%

ั ้ 16 บาท)
 ถือ HMPRO (เป้ าทํากําไรระยะสน
ความสามารถในการลดค่าใชจ่้ ายต่อเนือ
่ ง จะทําให ้
HMPRO สามารถทํากําไรได ้เพิม
่ ขึน
้

-5.0%
-15.0%

29 ธ.ค. 60
15 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
7 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61
14 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
29 มิ. ย. 61
2 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61
28 ก.ย. 61
26 พ.ย. 61
3 ม.ค. 62

ั ้ 72 บาท) มีปันผล
 ถือ KKP (เป้ าทํากําไรระยะสน
เด่น

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Weekly Pick:
PLANB

Upside Momentum* :
MINT

THAI

TU

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum
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