รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

18 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
LH : กําไรปี หน ้าโตชัดเจนจากยอดขายแนวราบดี
ต่อเนื่อง, บริษัทร่วม HMPRO ดีกว่าปี นี้ และธุรกิจ
เช่า ผ่ า นจุ ด ตํ่ า สุ ด ขณะที่ ราคาหุ ้นยั ง Laggard
จาก AP และ SPALI

เริม
่ มีแรงขายกดด ัน
1470-1490

HMPRO : โค ้งสุดท ้ายของ "ช ้อปดีมค
ี น
ื " รวมถึง
การจัดโปรกระตุ ้นยอดขายต่างๆ จะช่วยสนั บสนุ น
ผลกําไร 4Q63 ให ้เติบโต 15.3% q-q

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้ SETI จะผันผวนออกข ้างในกรอบระหว่าง 1470-1490 จุด หลังต่างชาติ
เริม
่ มีแรงขายกดด ัน: คาดว่าเชานี
ิ้ ปี ขณะทีแ
เริม
่ ชะลอบทบาทในชว่ งใกล ้สน
่ รงหนุนจากสถาบันจะน ้อยลงกว่าปี ก่อนๆ เนื่องจากเป็ นปี แรกทีข
่ าด
ี (ล่าสุด
ปั จจัยสนั บสนุนปลายปี จากกองทุน LTF อีกทัง้ ตลาดตอบรับปั จจัยบวกในประเด็นความคืบหน ้าวัคซน
เป็ นของ Moderna) และมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของสหรัฐไประดับหนึง่ แล ้ว ขณะทีต
่ ้องกลับมาจับตาการพบ
้
ื
ผู ้ติดเชอภายในประเทศเป็ นระยะ (ล่าสุดเป็ นกรณีหญิงเจ ้าของแพปลาทีส
่ มุทรสาคร) จึงน่าจะเริม
่ เห็นแรงขาย
ทํากําไรสลับให ้เห็นมากขึน
้ อย่างไรก็ด ี คาดแรงหนุนของ Fund Flow ต่างชาติยังอยูใ่ นแนวโน ้มเชงิ บวกในปี
ั ้ ได ้ระดับหนึง่
หน ้าจากแนวโน ้มค่าเงินบาทอิงทางแข็งค่าจะชว่ ยประคองการอ่อนตัวของตลาดในระยะสน
บาทไทยแข็งได้อก
ี : เงินบาทไทยกลับมาแข็งค่าทีส
่ ด
ุ ในรอบ 7 ปี (นับตัง้ แต่ปลายเดือน พ.ค. 56) จาก Fund
Flow ไหลเข ้า Emerging Market อย่างต่อเนื่อง ด ้วยปั จจัยสําคัญคือความคาดหวังการค ้าโลกฟื้ นตัวจากการ
นํ าของ ปธน.ไบเดน ขณะทีด
่ ล
ุ บัญชเี ดินสะพัดไทยยังอยูใ่ นภาวะเกินดุลต่อเนื่อง อีกทัง้ ธปท. ยังไม่น่าจะออก
ิ้ ปี นี้
มาตรการแทรกแซงค่าเงินบาทหลังไทยถูกจัดอยูใ่ นบัญชเี ฝ้ าระวังเป็ นประเทศปั่ นค่าเงินจากสหรัฐ ทําให ้สน
่ า่ เงินบาทไทยจะลงไปแตะระดับ 29.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได ้
ทางฝ่ ายมองว่ามีโอกาสทีค
ลุน
้ คองเกรสผ่านมาตรกระตุน
้ เศรษฐกิจ: แกนนํ าสองฝ่ ายในสภาคองเกรสเจรจาคืบหน ้า เห็นชอบการแยก
พิจารณามาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 9.08 แสนล ้านดอลลาร์ ออกเป็ น 2 สว่ น โดยสว่ นแรกวงเงิน 7.48 แสนล ้าน
ดอลลาร์เ ยีย วยาผู ้ที่ต กงานและธุร กิจ ที่ไ ด ้รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 และอีก ส่ว นวงเงิน 1.60 แสนล ้าน
ดอลลาร์จะจ่ายชว่ ยเหลือให ้กับมลรัฐต่างๆ นอกจากนีค
้ องเกรสจะรีบพิจารณาออกกฎหมายงบประมาณชวั่ คราว
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการ Shutdown ในวันที่ 19 ธ.ค. 63 ทัง้ นีห
้ ากคองเกรสไม่สามารถผ่านกฎหมายได ้ทันเวลา จะ
ทําให ้ชาวอเมริกน
ั ไม่ได ้รับเงินเยียวยาจากการว่างงานในวันที่ 26 ธ.ค.

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

หุ้น
15%

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%
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