รุกฆาตตลาดหุ้น

20 กันยายน 2562

Trading Range

้
การเจรจาการค้าสหร ัฐ-จีนมีความคืบหน้ามากขึน
และติดตามครม.เศรษฐกิจว ันนี้

Sideways
1630 - 1650

ทีม
่ าภาพ: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3009350/donaldtrumps-latest-tariff-threat-raises-fears-us-china-trade

ตลาดหุ้นวันนี้

 Sideways ระหว่างรอปัจจ ัยใหม่ๆ: วันนีค
้ าด SETI จะเคลือ
่ นไหวในกรอบระหว่าง 1630-1650 จุด ขณะที่
ั เจนเข ้ามาชน
ี้ ํ าทิศทางตลาด นักลงทุนสว่ นใหญ่จงึ เลือกลงทุนแบบระมัดระวัง และพบ
ยังไม่มป
ี ระเด็นใหม่ทช
ี่ ด
การเวียนกลุม
่ เล่นสลับกันเป็ นระยะ ทําให ้ตลาดขยับไปไหนได ้ไม่ไกล โดยประเด็นเด่นจากต่างประเทศในสว่ น
ของการเจรจาการค ้าสหรัฐ-จีน มีทศ
ิ ทางทีด
่ ข
ี น
ึ้ หลังการเริม
่ กลับมาเจรจาในระดับเจ ้าหน ้าทีใ่ นวันก่อน และมี
ิ้ สุดลงในวันนี้ อย่างไรก็ด ี กรณี Brexit ยังไร ้ความคืบหน ้าทีช
ั เจน ขณะทีส
กําหนดการทีจ
่ ะเจรจาสน
่ ด
่ หภาพ
ิ้ เดือนนี้ ซงึ่ เหลือเวลาอีกเพียงไม่
ยุโรปยืน
่ คําขาดหากอังกฤษจะยืน
่ เสนอแผนใหม่ต ้องทําให ้แล ้วเสร็จภายในสน
่ งกงยังมีความไม่แน่นอนสูง แม ้นาง Carrie Lam ผู ้บริหารเกาะฯ จะประกาศ
มากนัก สว่ นสถานการณ์ชม
ุ นุมทีฮ
่ อ
่
ขอเจรจาเพือ
่ ยุตก
ิ ารชุมนุ มแล ้วก็ตาม ด ้านปั จจัยภายในทางฝ่ ายให ้นํ้ าหนั กกับการประชุมครม.เศรษฐกิจเพือ
พิจารณามาตรการชว่ ยหนุนการลงทุนโครงสร ้างพืน
้ ฐานในวันนี้
 ประเด็ นจ ับตาว ันนี:้ 1) ประชุมครม.เศรษฐกิจพิจารณาโครงการลงทุนด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐานการคมนาคม
ขนสง่ ทุกระบบ อาทิ โครงสร ้างพืน
้ ฐานในพืน
้ ทีอ
่ อ
ี ซ
ี ี โครงการเมืองการบินอูต
่ ะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
่ื มสามสนามบิน เป็ นต ้น และ 2) กระทรวงพาณิช ย์จ ะประกาศตัว เลข
และโครงการรถไฟฟ้ าความเร็ ว สูง เช อ
นํ าเข ้า-สง่ ออกของไทยเดือนส.ค. ซงึ่ ตลาดคาดตัวเลขสง่ ออก -2.0% จากเดือนก่อนทีเ่ ติบโต 4.28%
 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

 ถือ CK (เป้ า 25 บาท) ลุ ้นความคืบหน ้าการลงทุน
โครงสร ้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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