รุกฆาตตลาดหุ้น
Trading Range

16 สิงหาคม 2562
คล ังเสนอมาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจเข้าครม.เศรษฐกิจว ันนี้

Sideways
1595 - 1615

ทีม
่ าภาพ: https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/64939

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways ไปก่อน: แม ้ SET จะยังคงได ้รับแรงกดดันจากภายนอกไม่วา่ จะเป็ นสงครามการค ้าระหว่างสหรัฐจีน, สงครามค่าเงิน, Inverted Yield Curve แต่ดช
ั นีได ้ปรับตัวตอบรับข่าวร ้ายไประดับหนึง่ แล ้ว (ลดลงมากกว่า
45 จุด ในสัปดาห์นี้) ขณะทีม
่ ล
ี ุ ้นมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจทีจ
่ ะเสนอครม.เศรษฐกิจรอบแรกในวันนี้ชว่ ยพยุง
ดัชนี และลดทอนแรงกดดันภายนอกได ้ โดยรวมจึงคาด SET วันนีแ
้ กว่ง sideways ในกรอบ 1595 – 1615 จุด
 มาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจภาคร ัฐ:
ในเบือ
้ งต ้นรมว.คลัง เผยมาตรการฯ ประกอบด ้วย 1) การบรรเทา
ชว่ ยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากภัยแล ้ง 2) การดูแลปรับเพิม
่ สวัสดิการสําหรับผู ้มีรายได ้น ้อย 3) การ
กระตุ ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุน คาดหวังจะทําให ้มีเม็ดเงินหมุนในระบบมากกว่า 2 แสนล ้านบาท
 ติดตาม Inverted Yield Curve: แม ้วานนีส
้ หรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าทีต
่ ลาดคาด แต่ยัง
ต ้องติดตามภาวะความกังวล Inverted Yield Curve นีต
้ อ
่ ไป เนือ
่ งจากอาจกลับมากดดันตลาดได ้ทุกเมือ
่
้ XD 3.78 บาท/หุ ้น คาดสง่ ผลลบต่อ SET ราว 1.1 จุด
 หุน
้ ใหญ่ขน
ึ้ XD ว ันนี:้ ADVANC ขึน
Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นจ่ายปั นผลสูง: KKP, LH, TTW, TKS

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

-

หุ ้นลุ ้นมาตรการภาครัฐบาล: AAV, AOT, BJC , CPALL, GCAP

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

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

เงินสด
70%

 ถือ STEC (เป้ า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อ
ความต่อเนือ
่ งของโครงการรัฐ

15.0%

 ถือ BJC (เป้ า 54 บาท) ลุ ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

-5.0%

หุ้น
30%

Phillip

SET return

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

-15.0%

*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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