รุกฆาตตลาดหุ ้น

25 พฤศจิกายน 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน

Trading Range

PRM : 4Q63 กําไรยังดี จากการขนส่งใน
ประเทศทีฟ
่ ื้ นตัวและ FSU ยังแข็งแกร่ง อีกทัง้
้ เรือเพิม
ในปี 64 จะมีการซือ
่ อีก 3-5 ลํา

ี่ งจากปัจจ ัยภายใน
เสย

CBG : 4Q63
กํ า ไรทํ าสถิตส
ิ ูง สุดใหม่ จาก
แนวโน ้มยอดขายทีด
่ ข
ี น
ึ้ (y-y) จากการเติบโต
ของ CLMV ได ้ประโยชน์ จ ากมาตรการคนละ
ครึง่ รวมทัง้ Margin ทีป
่ รับตัวดีขน
ึ้ ตามแนวโน ้ม
รายได ้และต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทีล
่ ดลง

1380-1410
ตลาดหุ ้นวันนี้

เส ี่ย งจากปั จ จ ย
ั ภายใน: วานนี้ ต ลาดหุ น
้ ไทยปิ ดในแดนลบมากกว่ า ภู ม ิภ าคคาดนั ก ลงทุ น ทั ้ง ในและ
ื้ และทยอยขายทํากําไรหลังดัชนี SETI ปรับตัวขึน
ต่างประเทศชะลอการซอ
้ มาเกือบ 20% นับตัง้ แต่ต ้นเดือน
ี อีกทัง้ วันนีม
พ.ย. จากปั จจัยวัคซน
้ ป
ี ั จจัยการเมืองภายในประเทศเข ้ากดดัน จึงคาดวันนี้ SETI จะได ้รับอานิสงส ์
เชงิ บวกจากบรรยากาศลงทุนภายนอกหลังการพุง่ ขึน
้ ทําจุดสูงสุดใหม่เป็ นประวัตก
ิ ารณ์ของดัชนีดาวโจนสเ์ หนือ
ี่ งทางลงระหว่าง 1380-1410 จุด หาก
30000 จุดได ้ไม่เต็มที่ คาด SETI จะผันผวนในกรอบท่ามกลางความเสย
ิ
พลิกกลับมายืน 1400 จุดไม่ได ้ มีโอกาสพักฐานครัง้ ใหญ่ จึงต ้องรอดูทศ
ิ ทางของสถานการณ์อย่างใกล ้ชด
ั้
กลยุทธ์การลงทุน: เลือกลงทุนในหุ ้นกลุม
่ ทีไ่ ม่ได ้รับผลกระทบจากปั จจัยภายในประเทศเพือ
่ เก็งกําไรระยะสน
ื้ ได ้อีกครัง้ เมือ
หรือหากขายทํากําไรแล ้ว สามารถรอซอ
่ ดัชนี SETI ปรับตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ 1370-1380 จุด
ิ : วันนี้กลุ่มมวลชนคณะราษฎรนั ดชุมนุมใหญ่บริเวณแยกรัชโยธินในชว่ งเวลา
การเมืองภายในจ ับตาใกล้ชด
15.00 น. เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการปะทะ ติดตามการรับมือผู ้ชุมนุมของรัฐบาล อีกทัง้ ยังมีการนัดชุมนุมของมวลชนฝั่ ง
ิ
ตรงข ้ามในจุดต่างๆ ทําให ้บรรยากาศตึงเครียดขึน
้ อีกครัง้ จึงต ้องติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล ้ชด
ทร ม
ั ป์ ยอมถ่า ยโอนอํ า นาจ: ปธน.ทรั ม ป์ ได ้สั่ ง ให ้สํ า นั ก งานบริห ารงานบริก ารทั่ ว ไปสหรั ฐ (GSA) เริ่ม
กระบวนการถ่ายโอนอํ านาจให ้กับนายโจ ไบเดน ว่าทีป
่ ระธานาธิบดีสหรัฐแล ้ว พร ้อมด ้วยงบประมาณกว่า 7
ื่ ผู ้ทีถ
ล ้านดอลลาร์ ด ้านไบเดนเผยรายชอ
่ ูกทาบทามมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคนสําคัญได ้แก่ นางเจเน็ ต เยล
เลน อดีตประธาน Fed ในตําแหน่ง รมว.คลัง และนายแอนโทนี บลินเคน ในตําแหน่ง รมว.ต่างประเทศ
อ ังกฤษลดว ันก ักต ัว: อังกฤษประกาศลดเวลาการกักตัวเหลือ 5 วันจากเดิม 14 วัน เริม
่ 15 ธ.ค. นี้ อีกทัง้
ิ้ สุดลง 2 ธ.ค. แล ้วกลับมาใชมาตรการคุ
้
มาตรการ Lockdown ทัง้ ประเทศจะสน
มเข ้มตามเดิม

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
้ PRM และ CBG ทีร่ าคาเปิ ด ATO
วันนีต
้ งั ้ ซือ
บ่ายวานนีข
้ ายตัดขาดทุน KCE ที่ 37.00 บ. (-4.04%)

เงินสด
90%

หุ้น
10%

Phillip

SET return

กลยุทธ์อยาก
บอก
20.0%
0.0%

-20.0%

29 ธ.ค. 60
6 ก.พ. 61
2 เม.ย. 61
23 พ.ค. 61
10 ส.ค. 61
27 พ.ย. 61
27 ก.พ. 62
10 พ.ค. 62
25 ก.ค. 62
13 ก.ย. 62
29 พ.ย. 62
19 ก.พ. 63
23 เม.ย. 63
11 มิ. ย. 63
7 ส.ค. 63
9 ก.ย. 63
12 ต.ค. 63

-40.0%

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน
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