รุกฆาตตลาดหุ้น

9 กันยายน 2562

Trading Range

่ งกง และ Brexit
ติดตามเหตุการณ์ประท้วงในฮอ

Sideways
1660 - 1680

ทีม
่ าภาพ: https://www.bloomberg.com และ https://uk.investing.com

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways: คาด SETI จะผันผวนในกรอบ แม ้อยูท
่ า่ มกลางปั จจัยลบอย่างประเด็น Brexit, เหตุการณ์ประท ้วง
ื้ เก็ง กํ า ไรบนความคาดหวั ง
ในฮ่อ งกง และสงครามค่า เงิน หากแต่ป ระเด็ น ลบต่า งๆ ถูก หั ก ล ้างไปกับ แรงซ อ
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากการประชุม ECB ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ รวมถึงการกระตุ ้นเศรษฐกิจเพิม
่ เติมจาก
้ ลาดจะผันผวนในกรอบ 1660 – 1680 จุด
จีนหลังตัวเลขสง่ ออกเดือนส.ค. ตํา่ กว่าคาด โดยรวมคาดวันนีต
่ ออกจีนตํา
 สง
่ กว่าคาด: ตัวเลขสง่ ออกจีนเดือนส.ค. ที่ -1% ตํา่ กว่าตลาดคาดที่ 2% สะท ้อนผลกระทบจาก
ั เจนขึน
่ วัน
สงครามการค ้าฯ ชด
้ นักลงทุนจึงคาดหวังมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจเพิม
่ เติมจากรัฐบาลจีนอีก แม ้เมือ
ศุกร์ทผ
ี่ า่ นมาจีนเพิง่ ประกาศปรับลดอัตราการสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 50 bps
 Brexit ย ังไม่จบ: ในวันศุกร์ทผ
ี่ า่ นมาอังกฤษผ่านกฎหมายป้ องกัน No Deal Brexit สง่ ผลให ้นายกฯอังกฤษ
้
ต ้องเจรจาขยายเสนตายออกไปกั
บทาง EU เป็ นวันที่ 31 ม.ค. ถือเป็ นผลดีตอ
่ sentiment การลงทุนโดยรวม
่ น
ื ยันจะยืน
่ ญัตติขอยุบสภาอีกครัง้ ในวันนี้
อย่างไรก็ตาม ต ้องติดตามท่าทีของนายกฯ อังกฤษทีย
่ งกงย ังร้อนแรง: การชุมนุมประท ้วงฯ ทีย
่ งกง รวมถึง
 ประท้วงในฮอ
่ ังดําเนินต่อไปในใจกลางย่านธุรกิจของฮอ
ิ าค
การจับกุมแกนนํ าสําคัญอย่าง Joshua Wong อีกครัง้ คาดสง่ ผลลบต่อบรรยากาศการลงทุนในภูมภ
 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

 ถือ CPALL (เป้ า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการ
กระตุ ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่
กําลังจะมาถึง

*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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