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 Sideways ในกรอบ: หลังจากผ่านประเด็นบวกเรือ
่ งการเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนไปแล ้ว มองตลาด
หุ ้นไทยจะกลับมาให ้ความสนใจปั จจัยภายในเป็ นหลักโดยเฉพาะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทีจ
่ ะทยอย
ื้ เก็งกําไรบางสว่ นหนุนตลาดได ้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นวันเลือกตัง้ จากการลุ ้น
ประกาศตามมา คาดจะมีแรงซอ
่ ส
ี ว่ นผลักดันตลาดต่อ อย่างไรก็ด ี ปั จจัยภายนอกยังส่งผล
ประกาศพ.ร.ฎ.ในสัปดาห์นี้ยังคงเป็ นปั จจัยบวกทีม
กดดันกรอบการฟื้ นตัวของตลาด ไม่วา่ จะเป็ นการปรับลดคาดการณ์การเติบโตจีดพ
ี โี ลกปี 2562 ของ IMF เป็ น
ครัง้ ที่ 2 ในรอบ 3 เดือน มาที่ 3.5% จาก 3.7% โดยมองแรงสง่ การเติบโตในชว่ งหลายปี ทีผ
่ า่ นมาเริม
่ ชะลอลง
่ ังเต็มไปด ้วยความไม่แน่นอนก่อนถึงวันโหวตแผนฯ รอบสองในวันที่ 29
หรือการติดตามประเด็น Brexit ทีย
ม.ค. นี้ โดยรวมทําให ้คาด SET จะยังไม่น่าผ่าน 1600 จุด ไปได ้ง่ายดายนั ก จึงคาดกรอบการเคลือ
่ นไหวจะ
ผันผวนในกรอบระหว่าง 1580 – 1595 จุด
 ติดตาม Brexit: นายกฯ อังกฤษได ้ยืน
่ แผน Brexit Deal ฉบับใหม่แก่รัฐสภาซงึ่ จะมีการโหวตใหม่อก
ี ครัง้ ใน
ิ เนื่องจากหากไม่ผา่ นอีกจะสร ้างความวิตกให ้นักลงทุนต่อประเด็น
วันที่ 29 ม.ค. นี้ ซงึ่ ต ้องติดตามอย่างใกล ้ชด
ี่ งทีส
ความเสย
่ งู ขึน
้ ว่าจะเป็ น No Deal Brexit ซงึ่ จะสร ้างความโกลาหลและสง่ ผลลบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษ
และสหภาพยุโรปโดยรวมได ้
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นปั นผล: KKP, QH, AP

-

Defensive: TTW, RATCH, BGRIM

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ตงขายทํ
ั้
ากําไร HMPRO ที่ 15 บาท
้ื SAWAD ทีร่ าคา 45 บาท (เป้ าทํากําไร
 ตงซ
ั้ อ
ั ้ 49 บาท) ลุ ้นรีบาวด์ตอ
ระยะสน
่ เนือ
่ งหลังไม่ตด
ิ
ิ เชอ
ื่ ของทางสศค.
เกณฑ์ควบคุมจํากัดวงเงินสน
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70%

หุ้น
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ั ้ 30 บาท)
 ถือ BGRIM (เป้ าทํากําไรระยะสน
ื้ เข ้าพอร์ตบนธีม Defensive play
ซอ

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

-15.0%

ั ้ 72 บาท)
 ถือ KKP (เป้ าทํากําไรระยะสน
มีปันผลเด่น
*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน
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