รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

27 พฤศจิกายน 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
STGT : ได ้ประโยชน์จากปั จจัยบวกเฉพาะตัวหลัง
มาเลเซียสัง่ ปิ ดโรงงานผลิตถุงมือยาง Top Glove
จํานวน 28 โรง คิดเป็ น 50% ของกําลังการผลิต
และได ้รับการเข ้าคํานวณในดัชนี MSCI Global
Standard

ออกข้างเพือ
่ สร้างฐาน
1420-1440

TFG : ได ้ประโยชน์จากข่าวไข ้หวัดนกระบาดหนั ก
ทีส
่ ด
ุ ในรอบ 4 ปี ทีญ
่ ป
ี่ น
ุ่ และจะถูกนํ าไปคํานวณ
เข ้าดัชนี MSCI Global Small Cap

ตลาดหุ ้นวันนี้
ออกข้างเพือ
่ สร้างฐาน: ตลาดหุ ้นไทยวานนี้ปิดในแดนบวกกว่า 17 จุด แข็งกว่าภูมภ
ิ าค หลังตอบรับปั จจัย
บวกจากท่าทีของ Fed ผ่านรายงาน FOME Meeting Minutes และการเมืองภายในไม่รน
ุ แรงอย่างทีห
่ ลายฝ่ าย
ิ ต่อไป ได ้รับแรงหนุ นจากหุ ้นกลุ่มอิเล็ กทรอนิกส ์ พลังงาน และปิ โตรเคมีท ี่
กังวล แต่ยังคงต ้องจับตาใกล ้ชด
ปรับตัวขึน
้ อย่างโดดเด่น Fund Flow วานนี้ตา่ งชาติขายออกมาเล็กน ้อย กอปรกับตลาดหุ ้นฝั่ งสหรัฐปิ ดทําการ
้ แ
เนือ
่ งในวันขอบคุณพระเจ ้า จึงคาด SETI เชานี
้ กว่งออกข ้างเพือ
่ สร ้างฐานในกรอบระหว่าง 1420-1440 จุด
ื้ มากเกินไป” 13 วันติดต่อกัน อาจมีแรงขาย
กลยุทธ์การลงทุน: ภาพของ SETI ในระดับวันยังอยูใ่ นภาวะ “ซอ
ั ้ รอซอ
ื้ สะสมเมือ
ทํากําไรออกมาบางสว่ นเพือ
่ สร ้างฐานใหม่ จึงควรเน ้นเก็งกําไรระยะสน
่ ตลาดพักตัวไม่หลุดแนว
รับสําคัญบริเวณ 1380-1400 จุด
ลุน
้ โครงการรถเก่าแลกรถใหม่: นายสุรย
ิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เผยถึงความคืบหน ้าของโครงการ
รถเก่าแลกรถใหม่ ว่าเกิดขึน
้ อย่างแน่นอนคาดว่าจะเป็ นของขวัญปี ใหม่ให ้กับประชาชน โดยขณะนีอ
้ ยูใ่ นขัน
้ ตอน
การจัดทํ ารายละเอียดหลักเกณฑ์ของฝ่ ายต่างๆ ก่อนนํ าเสนอเข ้าทีป
่ ระชุมใหญ่ ศบศ. ด ้านบริษัท Tesla ของ
สหรัฐเผยสนใจทีจ
่ ะเข ้ามาร่วมลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้ า (EV) กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย สอดรับ
โครงการดังกล่าว
จีน ยิน ดีไ บเดนชนะเลือ กต งั้ : ปธน.ส ี จิ้น ผิง ของจีน ส่ ง สาส ์น แสดงความยิน ดีกั บ นายโจ ไบเดน ว่ า ที่
ประธานาธิบ ดีส หรั ฐ เนื่อ งในโอกาสชนะการเลือ กตั ง้ สหรั ฐ ครั ง้ ล่า สุด เผยท่า ทีพ ร ้อมผลั ก ดั น ความร่ ว มมือ
ระหว่างสหรัฐ-จีน อีกครัง้ รวมถึงการเคารพซงึ่ กันและกัน
ั
ประเด็ นสําค ัญสปดาห์
หน้า: 1) ติดตามการแถลงภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย 2) ผลการ
ประชุม OPEC เกีย
่ วกับการลดกําลังการผลิต และ 3) ศาล รธน. นัดอ่านคําวินจ
ิ ฉั ยนายกฯ ปมพักบ ้านหลวง

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
้ 8.45 บ. Cut Loss 7.70
ถือ PRM (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 126.75 บ. Cut Loss
บ.) และ CBG (เป้ ากําไรระยะสัน
115.75 บ.)

เงินสด
90%

หุ้น
10%

Phillip

SET return

กลยุทธ์อยาก
บอก
20.0%
0.0%

-20.0%

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

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%
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