รุกฆาตตลาดหุ้น

19 กันยายน 2562

Trading Range

้ 0.25% ตามคาด
FED ปร ับลดดอกเบีย

บวกอย่างจําก ัด
1650 - 1665

ทีม
่ าภาพ: https://www.cnbc.com/2019/09/18/powell-says-its-possible-the-fed-willhave-to-resume-balance-sheet-growth.html

ตลาดหุ้นวันนี้

 ผ ันผวนอิงทางบวก: คาดวันนี้ตลาดหุ ้นไทยจะปรับขึน
้ แบบมี Upside จํ ากัด โดยทางฝ่ ายให ้นํ้ าหนั กมากทีส
่ ด
ุ กับ
ประเด็นการปรับลดดอกเบีย
้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ประกอบกับปั จจัยรบกวนด ้านการเมืองภายในผ่านพ ้นไป
ั ้ ทัง้ การอภิปรายและประเด็นคุณสมบัตน
ได ้ในระยะสน
ิ ายกฯ อีกทัง้ การรอการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ เพือ
่ ลุ ้น
มาตรการเพิม
่ เติม จึงน่าจะมีสว่ นชว่ ยหนุนดัชนีหุ ้นไทยในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยบวกข ้างต ้นอาจถูกลดทอนบางสว่ น
จากประเด็น Dot plot ทีม
่ ต
ี อ
่ มุมมองการปรับดอกเบีย
้ เฟดในชว่ งทีเ่ หลือของปี ทม
ี่ ก
ี รรมการเฟดเพียง 7 ท่านจาก 17
ท่านทีใ่ ห ้มุมมองในการปรับลดดอกเบีย
้ อีก 25 bps โดยรวมจึงมองกรอบการเคลือ
่ นไหววันนี้จะผันผวนอิงทางบวก
อย่างจํากัดระหว่าง 1650 - 1665 จุด
 ผลการประชุ ม FOMC: วานนี้ FOMC มีม ติป รั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ย นโยบายลง 0.25% ตามตลาดคาด เพื่อ ช ่ว ย
ประคองเศรษฐกิจของสหรัฐทีแ
่ ม ้ยังแข็งแกร่ง แต่ยังอยู่ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจโลกทีอ
่ อ
่ นแอ นอกจากนี้แล ้ว
่ เติมอีก 7.5 หมืน
่ ล ้านดอลลาร์สหรัฐ เพือ
่ ควบคุมอัตราดอกเบีย
้ repo rate และ
เฟดยังได ้อัดฉีดเม็ดเงินเข ้าระบบเพิม
เพิม
่ สภาพคล่องให ้ตลาดเงิน
 ครม.เศรษฐกิจ: วันพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีการประชุม ครม.เศรษฐกิจ เพือ
่ พิจารณาโครงการลงทุนด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
การคมนาคมขนสง่ ทุกระบบ เพือ
่ หาทางเร่งรัดการลงทุน และการก่อสร ้างให ้เกิดขึน
้ อย่างไม่มอ
ี ป
ุ สรรค
 Theme เด่นน่าสนใจ
-

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

-

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 CK ทีร่ าคา 23.90 บาท (เป้ า 25
 ซอ
บาท) ลุ ้นความคืบหน ้าการลงทุนโครงสร ้างฯ

*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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