รุกฆาตตลาดหุ้น
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Trading Range

ลุน
้ มาตรการกระตุน
้ เศรษฐกิจเพิม
่ เติมต่อไป

อยูใ่ นกรอบ
1655 – 1675

ทีม
่ าภาพ: https://www.posttoday.com/economy/news/599955

ตลาดหุ้นวันนี้

ี้ ํ า
 อยู่ใ นกรอบ: คาดตลาดหุ ้นไทยวันนี้จ ะผันผวนในกรอบเป็ นหลัก หลัง ขาดปั จ จั ยใหม่ๆ ทีเ่ ด่นชัดเข ้ามาช น
้ ทีค
ทิศ ทางตลาด โดยปั จ จัยระยะสัน
่ าดมีนํ้าหนั ก มากทีส
่ ุดขณะนี้ น่ า เป็ นการรอผลการประชุมธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ในวันที่ 12 ก.ย. นี้ ซงึ่ ตลาดคาดหมายการสง่ สัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง
ั เจนของมาตรการ QE สว่ นปั จจัย
ผ่านการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ มากขึน
้ (ปั จจุบัน -0.4%) รวมถึงความชด
้ ยังคงให ้ติดตามมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจเพิม
ภายในระยะสัน
่ เติมจากภาครัฐ ภายหลังออกมาตรการกระตุ ้น
การบริโภค การท่องเทีย
่ ว และสง่ เสริมการลงทุนไปแล ้ว โดยจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันที่ 12 ก.ย. นี้
ทีส
่ ง่ สัญญาณจะพิจารณามาตรการกระตุ ้นด ้านการสง่ ออกทีก
่ ระทรวงพาณิชย์เป็ นผู ้นํ าเสนอ อย่างไรก็ด ี ความ
ื้ ขาย ทําให ้ SET ยังไป
ไม่แน่นอนของปั จจัยลบเดิมๆ ทีป
่ กคลุมตลาดทําให ้นั กลงทุนมีความระมัดระวังการซอ
่ นไหวในกรอบไปก่อนระหว่าง 1655 – 1675 จุด
ไหนไม่ได ้ไกล วันนีโ้ ดยรวมจึงคาดดัชนีจะเคลือ
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ (ด ้านบริโภค, ท่องเทีย
่ ว และลงทุน): BJC, CPALL, SPA, ERW, AAV,
AMATA, WHA

-

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

-

หุ ้น Defensive: CPALL, TTW, BCH, ADVANC

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 วานนี้ ทํากําไร TACC ที่ 5.10 บาท (+7.20%)

 ถือ CPALL (เป้ า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการ
กระตุ ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่
กําลังจะมาถึง
 ถือ BCH (เป้ า 16.90) บนแนวโน ้มผลประกอบการ
ครึง่ หลังฟื้ นตัวดี

หุ้น
30%

Phillip

SET return

15.0%
5.0%
-5.0%
-15.0%
29 ธ.ค. 60
24 ม.ค. 61
15 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61
23 เม.ย. 61
17 พ.ค. 61
29 มิ.ย. 61
28 ส.ค. 61
31 ต.ค. 61
3 ม.ค. 62
22 ก.พ. 62
22 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62
20 มิ.ย. 62
5 ส.ค. 62
3 ก.ย. 62

ื้ เก็งกําไรหุ ้น COM7 ทีร่ าคา 24.90 บาท
 วันนี้ ซอ
ั ้ 26.25 บาท) หลังการเปิ ดตัว
(เป้ าทํากําไรระยะสน
iPhone 11 วานนี้

เงินสด
70%

*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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