รุกฆาตตลาดหุ ้น

17 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน

Trading Range

้ ต่อเนื่องกว่า 2,165
AOT : NVDR 5 วันทําการซือ
ล ้านบาท และได ้ประโยชน์จากประเด็นการอนุ มัต ิ
วัคซีนต ้านไวรัส COVID-19 ของ FDA สหร ้ฐ

บวกเบาๆ
1475-1490

M : คาดได ้ผลบวกทัง้ โครงการ"ช ้อปดีมค
ี น
ื " และ
"เราเที่ ย วด ้วยกั น " หนุ น ทั ้ง ยอดขายและกํ า ไร
4Q63 ฟื้ นตัวแข็งแกร่ง และคาดปี 64 จะกลับมา
เติบโตก่อน COVID-19 อีกครัง้

ตลาดหุ ้นวันนี้
บวกเบาๆ: ตลาดหุ ้นไทยวานนีแ
้ ม ้มีความผันผวนหนักทัง้ ในแดนบวกและลบ แต่ยังสามารถประคองตัวปิ ดเหนือ
ี หาย ขณะที่ Fund Flow ต่างชาติยังทยอย
แนวรับบริเวณ 1480 จุด ได ้ ทําให ้กรอบแนวโน ้มทางขึน
้ ยังไม่เสย
เข ้าต่อเนื่อง หลังยังไม่มม
ี าตรการสกัดเงินบาทแข็งค่าจากธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง้ ผลการประชุม Fed
ื้ พันธบัตรตามมาตรการ QE เดิมไว ้ จึงคาดว่าเชานี
้ ต
่ คืนนีอ
้ อกมายังคงวงเงินซอ
้ ลาดหุ ้นไทยมีแนวโน ้มแกว่ง
เมือ
ตัวอิงทางขึน
้ เล็กน ้อยในกรอบระหว่าง 1475-1490 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เลือกลงทุนในหุ ้นทีม
่ ป
ี ั จจัยบวกเฉพาะตัว ทยอยสะสมเพือ
่ เก็งกําไรรอบใหม่
้ นโยบายไว ้ที่ 0.00-0.25% ต่อปี ตาม
ผลการประชุม Fed: ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบีย
้ อ
ื้ พันธบัตร
คาด ยืนยันจะใชเครื
่ งมือทางการเงินทุกชนิดสนั บสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และยังคงวงเงินซอ
ตามมาตรการ QE ที่ 120,000 ล ้านดอลลาร์ตอ
่ เดือนตามเดิม ขณะทีค
่ าดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐปี นีห
้ ดตัว 2.4%
และปี หน ้าจะขยายตัว 4.2%
ี ําจากสหร ัฐ: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิ ดเผยรายงานรอบครึง่ ปี ว่าด ้วยประเทศทีแ
่ ทรกแซง
ไทยรอดบ ัญชด
ค่า เงินเพื่อ หวัง ผลทางการค ้า จากเกณฑ์ข องสหรั ฐ พบว่า เวีย ดนามและสวิต เซอร์แ ลนด์เ ข ้าข่า ยแทรกแซง
ค่าเงิน โดยเฉพาะเวียดนามทีไ่ ด ้เปรียบจากการแข่งขันทางการค ้าระหว่างประเทศอย่างไม่เป็ นธรรม ซงึ่ สหรัฐ
้
อาจใชมาตรการทางภาษี
ตอบโต ้ด ้วยการขึน
้ ภาษี นําเข ้ายางรถยนต์จากเวียดนาม ส่วนประเทศไทย ไต ้หวัน
ื่ ประเทศทีถ
และอินเดีย ถูกจัดอยูใ่ นรายชอ
่ ก
ู จับตามองเนือ
่ งจากอาจมีมาตรการลดค่าเงินเทียบกับดอลลาร์
ื่ หล ักทร ัพย์เข้าคํานวณด ัชนีรอบใหม่ครึง่ ปี แรก (มีผล 1 ม.ค. 64)
ตลาดหล ักทร ัพย์ประกาศรายชอ
SET50

เข ้า: BAM, COM7, DELTA ออก: BPP, IRPC, WHA

SET100 เข ้า: BAM, DELTA, JMART, MBK

ออก: AAV, PSH, SGP, SIRI

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้

้ 18.40 บ. Cut Loss
ถือ JMART (เป้ ากําไรระยะสัน
16.70 บ.)
้ 15.20 บ. Cut Loss 13.80
ถือ MBK (เป้ ากําไรระยะสัน
บ.)

*สําหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

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

้ 21.70 บ. Cut Loss
ถือ MAJOR (เป้ ากําไรระยะสัน
19.80 บ.)

เงินสด
85%

หุ้น
15%

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487
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