รุกฆาตตลาดหุ้น

17 กันยายน 2562

Trading Range

ั
้
เจรจาการค้าสหร ัฐ-จีน ชดเจนมากขึ
น
ั และคุณสมบ ัตินายกฯ
ติดตามปมถวายสตย์

SidewaysSideways Down
1650 - 1670
ทีม
่ าภาพ: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-16/u-s-china-toptrade-negotiators-expected-to-meet-by-next-week และ
https://www.thairath.co.th/news/politic/1614726

ตลาดหุ้นวันนี้

 ไปไหนได้ไม่ไกล: ตลาดตอบรับปั จจัยบวกเรือ
่ งนํ้ ามันและสงครามการค ้าฯ ทีผ
่ ่อนคลายไประดับหนึง่ ขณะที่
ความกังวลเรือ
่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกดูมม
ี ากขึน
้ รวมถึงมีปัจจัยด ้านอืน
่ อีกมากต ้องจับตา อาทิ เกณฑ์การ
่ ธนาคารไม่ได ้ประโยชน์เท่าทีค
่ าด,
ดํารงเงินสํารองขัน
้ ตํา่ ของธปท. วานนี้ ทีจ
่ ะบังคับใช ้ 1 ม.ค. 63 มีผลให ้กลุม
ั ย์ฯ ในวันพรุง่ นี้
การเมืองภายในเรือ
่ งคําวินจ
ิ ฉั ยศาลรธน. ประเด็นคุณสมบัตน
ิ ายกฯ และการอภิปรายปมถวายสต
รวมถึงนักลงทุนสว่ นใหญ่ยังคงรอดูทา่ ทีจากผลการประชุมธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ (สหรัฐ, ญีป
่ น,
ุ่
ี ) จึงคาด SET จะขยับไปไหนไม่ได ้ไกลระหว่าง 1650-1670 จุด โดยมีแรงกดดันเชงิ ลบ
อังกฤษ, อินโดนีเซย
จากภูมภ
ิ าคแต่จะได ้หุ ้นพลังงานชว่ ยประคองระดับหนึง่
 สงครามการค้าฯ คืบหน้าต่อเนือ
่ ง: การเจรจาทางการค ้าสหรัฐ-จีนคืบหน ้า ล่าสุดมีกําหนดวันเจรจาระหว่าง
ั ดาห์นี้ โดยตัวแทนเจ ้าหน ้าทีร่ ะดับสูงจะพบกันในสป
ั ดาห์หน ้า
เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับทัว่ ไปของทัง้ สองฝ่ ายปลายสป
 นํา้ ม ันพุง
่ บวกเบาๆ ก ับกลุม
่ พล ังงาน: ราคานํ้ ามันดิบ (WTI) ปิ ดพุง่ ขึน
้ มากกว่า 14% วานนี้ แต่ตลาดรับรู ้
ํ
ั ้ นี้
่
่ บรรเทา supply ทีห
่ ายไปในชว่ งสน
ไปบางสวนแล ้ว และทรัมป์ ประกาศจะปล่อยคลังนํ้ ามันสารองฯ เพือ
 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

ั ้ เป็ น 132
 ถือ PTTEP (ปรับเป้ าทํากําไรระยะสน
บาท) ตามประเด็นเรือ
่ งการพุง่ ขึน
้ ของราคานํ้ ามัน

*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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