รุกฆาตตลาดหุ้น

18 กันยายน 2562

Trading Range

กําล ังการผลิตนํา้ ม ันซาอุฯ เริม
่ กล ับมาแล้วบางสว่ น

Sideways down
1650 - 1670

ทีม
่ าภาพ: https://www.globalresearch.ca/impact-yemeni-attack-saudi-aramco-oilfacilities/5689430

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways Down: วันนี้ทางฝ่ ายให ้นํ้ าหนั กกับประเด็นการฟื้ นฟูกําลังการผลิตนํ้ ามันซาอุฯ มากทีส
่ ด
ุ หลัง
CEO บริษัท Aramco แถลงว่าโรงกลั่นนํ้ ามัน Abqaiq ได ้กลับมาดําเนินการผลิตแล ้วกว่า 2 ล ้านบาร์เรลต่อวัน
ิ้ เดือนนี้
่ วันเสาร์ท ี่ 4.9 ล ้านบาร์เรลต่อวันได ้ภายในสน
และคาดว่าจะกลับไปผลิตทีร่ ะดับปกติกอ
่ นเหตุโจมตีเมือ
สง่ ผลให ้ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก (WTI) ปิ ดดิง่ หนัก 5.7% วานนี้ ทางฝ่ ายคาดตลาดหุ ้นไทยจะได ้รับแรง
่ ที่
กดดันจากการขายทํ ากําไรในหุ ้นกลุ่มพลังงานทีพ
่ ุ่งสูงขึน
้ ติดต่อกันสองวันก่อน ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอืน
คอยรบกวนตลาด อาทิ การเมืองภายใน ซงึ่ ยังต ้องติดตามการอภิปรายปมถวายสัตย์ฯ และศาลรธน.วินจ
ิ ฉั ย
ประเด็ นคุณสมบัตน
ิ ายกฯ วันนี้ รวมถึงการชุมนุ มทีฮ
่ ่องกงในชว่ งสุดสัปดาห์ และการถอดถอนญีป
่ ุ่ นออกจาก
ี าว (Whitelist) ของเกาหลีใต ้ โดยรวมจึงคาด SET จะผันผวนและปรับตัวลงในกรอบเคลือ
่ นไหวเดิมๆ
บัญชข
ระหว่าง 1650 - 1670 จุด
 ประเด็ นเด่นน่าติดตาม: คืนนี้น่าติดตามถ ้อยแถลงจากเฟดหลังผลการประชุม FOMC โดยตลาดคาดเฟดจะ
ปรับลดดอกเบีย
้ ลงอีก 25 bps นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญทีน
่ ่าสนใจจับตา อาทิ สต๊อกนํ้ ามันดิบ
สหรัฐ รวมถึงดัชนีราคาผู ้บริโภค EU
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

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

-

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

Portfolio Performance

Portfolio Model

ปร ับพอร์ตว ันนี:้

 ทํากําไร PTTEP ที่ ATO หลังข่าวกําลังการผลิต
่ าวะปกติภายในสน
ิ้ เดือน
ซาอุฯ จะกลับสูภ

 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

 ถือ COM7 (เป้ า 26.25 บาท) หลังการเปิ ดตัว
iPhone 11

เงินสด
70%

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Upside Momentum* :
TTCL

PTG

PSL

*คูม
่ อ
ื Upside
Momentum

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