รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

7 สิงหาคม 2562
แต่งตงตํ
ั้ าแหน่งทางการเมือง เตรียมพร้อมออกมาตรการ

้ ต่อ
ขย ับขึน
แบบค่อยเป็นค่อยไป

1665 – 1680

ทีม
่ าภาพ: https://siamrath.co.th/n/95244

ตลาดหุ้นวันนี้

้ เบาๆ : คาดดัชนีหุ ้นไทยวันนี้จะได ้รับแรงหนุนจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ได ้แก่ 1)
 ขึน
ความ
คืบหน ้าของการนํ าเสนอกองทุนใหม่ทดแทนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ทีจ
่ ะหมดอายุปลายปี นี้ โดยสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทยเตรียมเข ้าพบ รมว.คลัง เพือ
่ นํ าเสนอข ้อมูลในวันนี้ 2) การแต่งตัง้ ข ้าราชการการเมืองของ
ั เจนมากขึน
แต่ละกระทรวงวานนี้ ทําให ้เกิดความชด
้ และคาดว่ามาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจะออกมาในเร็วๆ นี้
่ งกง ซงึ่ เป็ นการดํ าเนินการเพือ
และ 3) ท่าทีของธนาคารกลางจีนทีเ่ ผยว่าจะขายตั๋วเงินสกุลหยวนในฮอ
่ สกัด
การเทขายหยวน สร ้างความผ่อ นคลายให ้กับ ตลาดในเรื่อ งความกัง วลสงครามค่า เงิน อย่า งไรก็ ต าม ภาพ
สงครามการค ้าคงไม่จบลงโดยง่ายและยังต ้องติดตามความคืบหน ้าต่อไป มองว่าดัชนีหุ ้นไทยวันนี้จะฟื้ นตัวต่อ
จากวานนีไ
้ ด ้อย่างค่อยเป็ นค่อยไปในกรอบการเคลือ
่ นไหว 1665 – 1680 จุด
ํ ค ัญทีน
 ประเด็นสา
่ า
่ ติดตาม: 1) การประชุม กนง. ในวันนี้ ซงึ่ แม ้แนวโน ้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะทํา
ื่ กนง.จะไม่
้ แต่เชอ
ให ้ธนาคารกลางหลายแห่งมีความจําเป็ นในการดําเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินมากขึน
รีบลดอัตราดอกเบีย
้ แต่ยังเลือกคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายที่ 1.75% จากอัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท ้จริงยังอยูใ่ นระดับ
ตํ่า ขณะทีย
่ ังมีความกังวลต่อปั ญหาหนี้เกินตัว ของภาคครัวเรือ นอยู่ 2) การประชุมธนาคารกลางอินเดียและ
่ กัน
ี ลนด์ทจ
ึ้ ในวันนีเ้ ชน
นิวซแ
ี่ ะมีขน
 Theme เด่นน่าสนใจ
- หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC
-

หุ ้นลุ ้นมาตรการภาครัฐบาล: STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC , NER, GCAP

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

เงินสด
60%

 ถือ MINT (เป้ า 42 บาท) ลุ ้นกําไร 2Q ชว่ ง High
season ของ NH Hotel และรับปย.มาตรการกระตุ ้น
ท่องเทีย
่ ว+บริโภค

15.0%

 ถือ STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ และ BJC
(เป้ า 54 บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

-15.0%

หุ้น
40%

Phillip

SET return

5.0%
-5.0%
29 ธ.ค. 60
22 ม.ค. 61
7 ก.พ. 61
7 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61
7 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
18 ก.ค. 61
30 ส.ค. 61
2 พ.ย. 61
3 ม.ค. 62
5 ก.พ. 62
29 มี. ค. 62
3 พ.ค. 62
5 มิ. ย. 62
24 ก.ค. 62

 ถือ TTW (เป้ า 14.6 บาท) มอง Defensive และ
คาดปั นผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
COL

EASTW

EPG

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

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