รุกฆาตตลาดหุ้น

3 กันยายน 2562

Trading Range

การเจรจาการค้าระหว่างสหร ัฐและจีน
ั
้ ังไม่มก
ในเดือนนีย
ี า
ํ หนดการทีช
่ ดเจน

Sideways Down
1640 - 1660

ทีม
่ าภาพ: https://www.project-syndicate.org/commentary/america-hostileforeign-policy-toward-china-by-ann-lee-1-2019-04?barrier=accesspaylog

ตลาดหุ้นวันนี้

ี่ งทางลงจากปั จจัยแวดล ้อมเชงิ ลบภายนอก อาทิ
 Sideways Down: คาด SET วันนี้ยังมีความเสย
ั และจากบรรยากาศทีต
1) การเจรจาการค ้าระหว่างสหรัฐและจีนในเดือนกันยายนนี้ ทีย
่ ังไม่มก
ี ําหนดแน่ชด
่ า่ ง
ฝ่ ายต่างตอบโต ้มาตรการภาษี ระหว่างกัน อาจดูเป็ นไปได ้ยากทีจ
่ ะได ้ข ้อสรุปแบบเบ็ ดเสร็ จในเร็ วๆ นี้ ล่าสุด
ทางการจีนเผยเริม
่ วางแผนขอความชว่ ยเหลือจาก WTO ในประเด็นทีส
่ หรัฐฝ่ าฝื นข ้อตกลงกับจีนในการประชุม
ิ ค ้านํ าเข ้าเพิม
G20 ณ โอซากะ ทีว่ า่ จะยังไม่ขน
ึ้ ภาษี สน
่ เติมในเดือนกันยายน และ 2) ความกังวลผิดนัดชําระหนี้
ในอาร์เจนตินา หลังจากค่าเงินเปโซทีอ
่ อ
่ นค่ากว่า 30% นับแต่ชว่ งกลางเดือนสงิ หาคมเป็ นต ้นมา ล่าสุดรัฐบาล
้
ื่ มั่นในเสถียรภาพของระบบการเงิน
ประกาศใชมาตรการควบคุ
มค่าเงิน (currency control) เพือ
่ สร ้างความเชอ
หลังเม็ดเงินในทุนสํารองเงินตราต่างประเทศลดลงถึง 3 พันล ้านดอลลาร์เฉพาะในชว่ งวันพฤหัสและศุกร์ทผ
ี่ า่ น
มา โดยรวมจึงคาด SET จะแกว่งตัวในกรอบเดิมระหว่าง 1640 – 1660 จุด จนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆ เข ้ามา
 ประเด็ นเด่นน่าติดตาม: การประชุมธนาคารกลางออสเตรเลียในวันนี้ และประเด็นความคืบหน ้าของ Brexit
แบบ No Deal หลังฝ่ ายค ้านจะเริม
่ เคลือ
่ นไหวในวันนี้ รวมถึงการติดตามสถานการณ์นํ้าท่วมในไทยอย่าง
ิ ต่อไป
ใกล ้ชด
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์นํ้าท่วม: TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ BCH (เป้ า 16.90) บนแนวโน ้มผลประกอบการ
ครึง่ หลังฟื้ นตัวดี
 ถือ TACC (เป้ า 5.10 บาท) เก็งกําไรการรับ
ิ ค ้าใน 7-11 ที่
ประโยชน์ตอ
่ เนือ
่ งจากการบริโภคสน
คาดคึกคักขึน
้ ตามมาตรการกระตุ ้นการบริโภค

เงินสด
70%

หุ้น
30%

Phillip

SET return

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
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
16 ส.ค. 62

ื้ DOHOME ที่ 9.10 บาท (เป้ า 9.60 บาท)
 ตัง้ ซอ
่ ม
มองเป็ นหนึง่ ในหุ ้นทีไ่ ด ้รับประโยชน์จากการซอ
สร ้างหลังภัยนํ้ าท่วม

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
EASTW

INTUCH

THANI

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

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