รุกฆาตตลาดหุ้น

16 กันยายน 2562

Trading Range

้ มากกว่า 10%
ราคานํา้ ม ันดิบพุง
่ ขึน
หล ังแหล่งผลิตนํา้ ม ันดิบในซาอุฯ ถูกโจมตี!!

ผ ันผวนอิงทางบวก
1655 - 1670

ทีม
่ าภาพ: https://www.cnbc.com/2019/09/15/saudi-arabia-aims-to-restore-one-thirdof-lost-oil-output-by-monday-wsj-says.html

ตลาดหุ้นวันนี้

์ างบวกจากปั จจัยหลักเหตุการณ์การจู่โจมแหล่งผลิต
 ผ ันผวนอิงทางบวก: คาดตลาดวันนี้จะได ้รับอานิสงสท
นํ้ ามันดิบในซาอุฯ ด ้วยเครือ
่ งบินโดรน ซงึ่ สง่ ผลกระทบอุปทานนํ้ ามันดิบโลกประมาณ 5% ทําให ้ราคานํ้ ามันดิบ
่ พลังงานและชว่ ยดันตลาดหุ ้นไทยดีดตัว นอกจากนี้
ดีดตัวขึน
้ มากกว่า 10% คาดเป็ นปั จจัยสนั บสนุนหุ ้นกลุม
แล ้ว ยังมี Sentiment บวกเพิม
่ เติมจากการเจรจาการค ้าสหรัฐ-จีนทีด
่ ผ
ู อ
่ นคลายมากขึน
้ ล่าสุดจีนเผยจะยกเว ้น
ิ ค ้าเกษตรทีอ
ภาษี บนสน
่ อ
่ นไหวของสหรัฐเพิม
่ 2 รายการได ้แก่ ถั่วเหลืองและเนื้อสุกร รวมถึงการทีบ
่ มจ.ไทย
ิ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ์ (DJSI) มากถึง 21
่ อุตสาหกรรมได ้ถูกคัดเลือกเป็ นสมาชก
ขนาดใหญ่ทเี่ ป็ นผู ้นํ ากลุม
บริษัท อย่างไรก็ด ี คาดการปรับขึน
้ ของตลาดจะถูกจํากัดท่ามกลางความกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
่ งกงทีย
อันเป็ นผลพวงจากการพุ่งขึน
้ ของราคานํ้ ามันในตลาดโลก รวมถึงการประท ้วงในฮอ
่ ังมีความยืดเยือ
้ และ
ิ
่
ี
้
้ ะดีดตัวแต่จะเผชญความเสยงจากแรงขาย
รุนแรง และความไม่แน่นอนกรณี Brexit โดยรวมคาด SETI เชานีจ
ทํากําไรระหว่างทางตามมา ทําให ้ Upside จํากัด จึงคาดกรอบการเคลือ
่ นไหววันนีร้ ะหว่าง 1655 - 1670 จุด
 ปัจจ ัยเด่นน่าติดตาม: 1) การประชุม FOMC ของเฟดชว่ งกลางสัปดาห์ 2) ศาล รธน. นั ดอ่านคําวินจ
ิ ฉั ย
ั ดาห์นี้
่ จ
ี่ ะมีขน
ึ้ ภายในสป
คุณสมบัตน
ิ ายกฯ ไทย 18 ก.ย. นี้ และ 3) การเจรจาการค ้าสหรัฐ-จีนระดับเจ ้าหน ้าทีท
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

หุ ้นรับราคานํ้ ามันพุง่ : PTTEP, TOP, PTTGC, PTT

-

หุ ้นรับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ: BJC, CPALL, SPA, ERW, AAV, AMATA, WHA

-

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

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ถือ COM7 (เป้ า 26.25 บาท) หลังการเปิ ดตัว
iPhone 11
 ถือ CPALL (เป้ า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการ
กระตุ ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่
กําลังจะมาถึง
 ถือ BCH (เป้ า 16.90) บนแนวโน ้มผลประกอบการ
ครึง่ หลังฟื้ นตัวดี

เงินสด
60%

หุ้น
40%

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

ื้ เก็งกําไร PTTEP ที่ ATO ตามประเด็นเรือ
 ซอ
่ งการ
พุง่ ขึน
้ ของราคานํ้ ามัน (เป้ าทํากําไร 129 บาท)

*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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