รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

8 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
BGRIM : แนวโน ้ม 4Q63 ดีจากการขายไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมดีตอ
่ เนื่องจาก 3Q63 และราคาก๊าซ
ลดลงช่ ว ยหนุ น Margin ส่ ว นโครงการใหม่ ท ี่
เวียดนามอาจได ้ข ้อสรุปต ้นปี 64

Sideways Down
1430 – 1460

MEGA : เข ้า high Season ผู ้คนให ้ความสําคัญ
กั บ สุ ข ภาพมากขึ้น และได ้ประโยชน์ มาตรการ
“ช ้อป ดี มี คืน” ทําให ้กําไร 4Q63 ดีกว่าคาดทัง้
y-y และ q-q พร ้อมปรับประมาณการทัง้ ปี ขน
ึ้

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ผ
Sideways Down : คาดดัชนีหุ ้นไทยเชานี
้ ันผวนรุนแรง หลังหยุดทําการไปหนึง่ วัน โดยแนวโน ้มหลักใน
วันนีม
้ องเป็ นการแกว่งตัวอิงทางลงเป็ นหลักระหว่าง 1430 – 1460 จุด โดยปั จจัยเชงิ ลบหลักๆ ทีก
่ ลับเข ้ามา
ั พันธ์สหรัฐ-จีน และความกังวลการแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศหลังพบ
กดดันตลาดคือ ประเด็นความสม
ื้ ทีก
้ อย่างไรก็ตามในความโชคร ้ายก็ยังมีความโชคดีอย่างความ
ผู ้ติดเชอ
่ ลับมาจากท่าขีเ้ หล็กมีการเร่งตัวขึน
ี
คืบหน ้าของวัคซน COVID-19 ในจีนและอังกฤษ คอยประคองตลาดได ้บ ้าง
ั ันธ์สหร ัฐ-จีน : ล่าสุดสหรัฐประกาศควํา่ บาตรเจ ้าหน ้าทีจ
ี 14 ราย
ปธน.ทร ัมป์ ทิง้ ทวน!! ปั่นป่วนความสมพ
่ น
ิ ธินักการเมืองฝ่ ายค ้านในฮอ
่ งกง ขณะเดียวกันดัชนี FTSE Global Equity และ
โดยอ ้างว่ามีสว่ นในการตัดสท
ื่ หุ ้นจีนทัง้ หมด 8 บริษัท ออกจากการคํานวณนํ้ าหนักซงึ่ มีผล 21 ธ.ค. 63
FTSE China A ประกาศจะตัดรายชอ
ี ําและสงั่ ห ้ามนักลงทุนสหรัฐทุกคนเข ้าลงทุนเด็ดขาด เหล่านี้
หลังบริษัทจีนข ้างต ้นถูก ปธน.ทรัมป์ สงั่ ขึน
้ บัญชด
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งและกลับเข ้าสูส
่ น
ิ ทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํา
จะหนุนให ้เม็ดเงินไหลออกจากสน
ื้
ื้ ทีก
่ ลับมาจากท่า
สธ. พบผูต
้ ด
ิ เชอ
COVID-19 เพิม
่ เติมอีกจากท่าขีเ้ หล็ ก : โดยรวมตอนนี้พบผู ้ติดเชอ
ี งรายมากทีส
ขีเ้ หล็กแล ้วกว่า 38 ราย ซงึ่ พบทีเ่ ชย
่ ด
ุ ถึง 26 ราย ขณะทีพ
่ บใน กทม. แล ้ว 3 ราย มองเป็ นปั จจัย
ั ้ ซงึ่ ต ้องติดตามใกล ้ชด
ิ ว่าจะรับมือได ้ตามทีห
กดดันในระยะสน
่ ลายฝ่ ายออกมายืนยันหรือไม่
้ งในวันนี้ (เวลาประเทศ
อ ัพเดตความคืบหน้า Vaccine : 1) อังกฤษเตรียมนํ า Vaccine COVID-19 ออกใชจริ
ี ของ Pfizer เป็ นกรณีฉุกเฉินไปในสป
ั ดาห์กอ
อังกฤษ) หลังได ้อนุมัตใิ ห ้ใชวั้ คซน
่ น ซงึ่ จะเริม
่ ฉีดให ้กับบุคลากร
ี COVID-19
ทางด ้านการแพทย์ สาธารณสุขและผู ้สูงอายุมากกว่า 80 ปี เป็ นอันดับแรก และ2) จีนสง่ มอบวัคซน
ี แล ้วราว 1.2 ล ้านโดส พร ้อมกับสง่ สารตัง้ ต ้นให ้บริษัทในท ้องถิน
ของบริษัท Sinovac ให ้กับอินโดนีเซย
่ เพือ
่ จะ
ี ได ้ 600 ล ้านโดส ภายในก่อนสน
ิ้ ปี นี้
สามารถผลิตเองได ้อีก 45 ล ้านโดส พร ้อมกับประกาศว่าจีนจะผลิตวัคซน

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้

้ 126.75 บ. Cut Loss
ถือ CBG (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 400 บ. Cut
115.75 บ.) และ SCC (เป้ ากําไรระยะสัน
Loss 365 บ.)

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

หุ้น
20%

Phillip

SET return

กลยุทธ์อยาก
บอก
20.0%
0.0%

-20.0%
-40.0%

29 ธ.ค. 60
7 ก.พ. 61
5 เม.ย. 61
30 พ.ค. 61
30 ส.ค. 61
3 ม.ค. 62
29 มี. ค. 62
5 มิ. ย. 62
16 ส.ค. 62
17 ต.ค. 62
4 ก.พ. 63
10 เม.ย. 63
2 มิ. ย. 63
29 ก.ค. 63
1 ก.ย. 63
8 ต.ค. 63
27 พ.ย. 63

้ BGRIM ที่ 50.00 บ. (เป้ ากําไรระยะสัน
้
เช ้านีต
้ งั ้ ซือ
53.00 บ. Cut Loss 48.50 บ.) และ MEGA ที่ 36.25
้ 38.50 บ. Cut Loss 35.00 บ.)
บ. (เป้ ากําไรระยะสัน

เงินสด
80%
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