รุกฆาตตลาดหุ้น
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Trading Range

่ ยหนุน
้ ในปี นีช
้ ว
แรงหนุนเฟดประกาศไม่ขย ับดอกเบีย

Sideways Up
1620-1640

ตลาดหุ้นวันนี้

ทีม
่ าภาพ: cnbc.com

 Sideways Up: มองตลาดหุ ้นไทยวันนี้จะผันผวนอิงทางบวกเป็ นหลัก โดยได ้รับแรงหนุนจากสองปั จจัย
ภายนอก ได ้แก่ 1) ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลกทีป
่ รับตัวขึน
้ ต่อเนือ
่ งทะลุระดับ 60 เหรียญต่อบาร์เรลหลังสต็อก
นํ้ ามันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดการณ์ ถือเป็ นบวกต่อหุ ้นกลุม
่ พลังงานไทย และ 2) ประเด็น FED คงอัตรา
ดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ทีเ่ ดิม พร ้อมสง่ สัญญาณไม่ขน
ึ้ ดอกเบีย
้ เลยในปี นี้ คาดเป็ นบวกต่อกระแส fund flow ที่
อาจจะไหลเข ้าในภูมภ
ิ าคได ้ อย่างไรก็ตาม คาดประเด็ นบวกดังกล่าวข ้างต ้นจะถูกกดันด ้วยประเด็ นความไม่
แน่นอนเดิมคือ การเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีน, ประเด็น Brexit Deal และการเมืองภายในทีก
่ ําลังเข ้าสู่
ชว่ งโค ้งสุดท ้ายกันแล ้ว โดยรวมทําให ้มองดัชนีจะผันผวนในกรอบ Sideways-Sideways Up อยูร่ ะหว่าง 1620
– 1640 จุด
 ผลการประชุม FED: ธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ทีร่ ะดับเดิมตามคาด พร ้อมสง่
สัญญาณจะไม่ขน
ึ้ ดอกเบีย
้ ในปี นี้ นอกจากนี้ยังจะมีการชะลอมาตรการลดขนาดงบดุลลง โดยจะปรับลดเหลือ
ิ าตรการในเดือนกันยายน
1.5 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคมและยุตม
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:้

Phillip

ั ้ 52.50 บาท) บนธี
 ถือ BJC (เป้ าหมายระยะสน
มการเมืองทีน
่ โยบายของหลายๆ พรรค จะกระตุ ้น
้
การจับจ่ายใชสอยมากขึ
น
้ ได ้

SET return เงินสด
60%

หุ้น
40%

15.0%
5.0%

ั ้ 8 บาท) ปั นผล 0.40 บาท
 ถือ AP (เป้ าระยะสน
ั ้ 72 บาท) ปั นผล 3 บาท
และ KKP (เป้ าระยะสน

-5.0%
-15.0%

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
19 มี.ค. 62

ั ้ 7 บาท) บนธีมได ้
 ถือ PLANB (เป้ าระยะสน
ประโยชน์เลือกตัง้

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Weekly Pick:
BCH

Upside Momentum* :
SQ

LPH

RS

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum
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