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ตลาดหุ้นวันนี้
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 Sideways: มองตลาดหุ ้นไทยจะผันผวนในกรอบ โดยแม ้ความคาดหวังเชงิ บวกทีจ
่ ะมีความคืบหน ้าของการ
เจรจาการค ้าระหว่ า งสหรั ฐ -จีน ภายหลั ง จีน ให ้ข ้อมู ล ว่ า ยั ง เดิน หน า้ การเจรจาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะช ่ว ยหนุ น
้ ้ หากแต่ทางฝ่ ายยังคาดว่าตลาดหุ ้นไทยจะได ้อานิสงสไ์ ม่เต็มที่ เนือ
่ งจาก
sentiment เชงิ บวกในภูมภ
ิ าคเชานี
ปั จจัยภายในทีเ่ ข ้าสู่ชว่ งโค ้งสุดท ้ายของการเลือกตัง้ ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ อาจทํ าให ้นั กลงทุนชะลอการลงทุน
บางสว่ นออกไป เพือ
่ รอติดตามผลการเลือกตัง้ นอกจากนีแ
้ ล ้ว ยังมีประเด็นการประชุมของธนาคารกลางสําคัญ
ั ดาห์ โดยเฉพาะประเด็นเกีย
่ วกับแนวโน ้มเศรษฐกิจ รวมถึงความไม่
ทัง้ ไทย, สหรัฐ, อังกฤษให ้ติดตามตลอดสป
ั ้ SET ยังผันผวนในกรอบ ระหว่าง 1615 – 1635 จุด
แน่นอนจากประเด็น Brexit Deal โดยรวมจึงมองระยะสน
้
 ติดตาม Brexit Deal: แม ้วันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมา ผลการลงมติของอังกฤษจะได ้ข ้อสรุปว่าให ้เลือ
่ นกําหนดเสนตาย
ออกไป 3 เดือน แต่มติดังกล่าวต ้องได ้รับความเห็นชอบจากทางสหภาพยุโรปก่อน จึงทําให ้ประเด็นดังกล่าวมี
ความไม่แน่นอนสูง และมีแนวโน ้มจะกดดันบรรยากาศการลงทุนได ้ในชว่ งนี้
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรอลุ ้นรีบาวด์: PTTEP, SAWAD, BCH, CHG, BGRIM, COM7

-

หุ ้นเด่นรับเลือกตัง้ : VGI, TKS, THANI, PLANB

-

หุ ้นปั นผล: KKP, QH, AP

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

ั ้ 9.1 บาท) แนวโน ้มดี
 ถือ SEAFCO (เป้ าระยะสน
หลังผลประกอบการ 4Q61 ดีกว่าคาด
ั ้ 8 บาท) ปั นผล 0.40 บาท
 ถือ AP (เป้ าระยะสน
ั ้ 72 บาท) ปั นผล 3 บาท
และ KKP (เป้ าระยะสน

Phillip

หุ้น
40%

SET return เงินสด
60%

15.0%
5.0%
-5.0%

ั ้ 7 บาท) บนธีมได ้
 ถือ PLANB (เป้ าระยะสน
ประโยชน์เลือกตัง้

29 ธ.ค. 60
17 ม.ค. 61
1 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61
12 มี.ค. 61
4 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61
16 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
18 ก.ค. 61
28 ส.ค. 61
27 ก.ย. 61
26 พ.ย. 61
4 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62

-15.0%

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน
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