รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

21 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
VGI: บ.ร่วม KEX (Kerry) เป็ นผู ้นํ าตลาดนํ าส่ง
พัสดุดว่ นและมีการเติบโตสูง จะเข ้า IPO 24 ธ.ค.
ราคา 28 บ. ทําให ้มีกําไรทีย
่ ังไม่รับรู ้ 3.2 พัน ลบ.
และคาดกําไร 3Q64 ดีขน
ึ้ q-q จาก high season

้ ทีหล ัง
ลงก่อนขึน
1465 - 1485

(Short) JWD: มีผลเชิงลบจากกรณี Lockdown
สมุทรสาคร เนื่องจากมีพน
ื้ ทีใ่ ห ้คลังห ้องเย็นอยู่ท ี่
มหาชั ย คิ ด เป็ น 62% ของพื้ น ที่ ค ลั ง ห อ
้ งเย็ น
ทัง้ หมด ซึง่ มีรายได ้ราว 21% ของรายได ้รวม

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ผ
้ ทีหล ัง: คาดตลาดหุ ้นไทยเชานี
ลงก่อนขึน
้ ันผวนสูงระหว่าง 1465 – 1485 จุด หลังมีปัจจัยเชงิ บวกและลบที่
มีนํ้าหนักต่อตลาดค่อนข ้างมากเข ้ามาพร ้อมกัน ทัง้ การแพร่ระบาดในสมุทรสาครและการอนุมัตม
ิ าตรการฯสหรัฐ
่ ะด ับ 4 หล ังพบว่าเชอ
ื้ ไวร ัสอาจกลายพ ันธุ:์ ล่าสุดนายกฯ อังกฤษ
อ ังกฤษยกระด ับ Lockdown เข้าสูร
ื้
เผยไวรัสทีก
่ ําลังแพร่ระบาดในหลายเมืองของอังกฤษตอนนี้ มีโอกาสสูงทีจ
่ ะกลายพันธุซ
์ งึ่ จะทําให ้การติดเชอ
ื้ จะรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่ นายกฯ
ง่ายขึน
้ กว่าเดิมราว 70% อย่างไรก็ตาม ยังไม่มรี ายงานว่าอาการของผู ้ติดเชอ
่ ระดับ Lockdown สูร่ ะดับ 4 ซงึ่ เปรียบเสมือนระดับเดียวกับการใช ้ National Lockdown เมือ
่
อังกฤษจึงสงั่ เพิม
ชว่ งต ้นปี ทผ
ี่ า่ นมา และสงั่ ให ้ลดระยะเวลางาน Christmas เหลือวันเดียวจากเดิมทีจ
่ ะจัดตัง้ แต่ 23 – 27 ธ.ค. นี้
ิ้ COVID-19
ผูว้ า
่ ฯ สมุทรสาครสง่ ั Lockdown 14 ว ัน: ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเผยจํานวนผู ้ติดเชอ
ื้ สู่
ล่าสุดเป็ นจํานวน 689 ราย ซงึ่ กว่า 90% เป็ นแรงงานชาวเมียนมาทีไ่ ม่แสดงอาการ จึงทําให ้เกิดการแพร่เชอ
ื้ เพิม
้
ผู ้อืน
่ ได ้โดยง่า ย โดยครัง้ นี้เ ป็ นการตรวจสอบเชงิ รุก ซงึ่ ยังมีความเป็ นไปได ้ว่าจะพบจํ านวนผู ้ติด เช อ
่ ขึน
้ ๆ นี้ ทางฝ่ ายมองว่าในแง่ของภาคเศรษฐกิจอาจกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ต่อเนื่องในชว่ งสัน
ทะเล ห ้องเย็น บรรจุภณ
ั ฑ์ และการประมง ซงึ่ เป็ นรายได ้หลักในสมุทรสาคร สว่ นในแง่ของการลงทุนอาจมีสว่ น
ื่ มั่นของนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ในระยะสน
ั ้ อาจเห็น Flow ไหลออกไปบางสว่ นเพือ
กระทบต่อความเชอ
่
ี่ งในการลงทุนลงบ ้าง แต่เมือ
ื้ เริม
ลดความเสย
่ อัตราเร่งของจํานวนผู ้ติดเชอ
่ ลดลงและไม่ได ้แพร่ระบาดออกไปใน
ี COVID-19 ถึงตอนนัน
หลายจังหวัด กอปรกับความคืบหน ้าของวัคซน
้ นักลงทุนจะกลับเข ้ามาอีกครัง้
สหร ัฐอนุม ัติมาตรการฯ ชุดใหม่ 9 แสนล้านดอลลาร์สรอ.: ทางฝ่ ายมองประเด็นนีเ้ ป็ นบวกต่อ sentiment
ิ ทรัพย์เสย
ี่ ง หลัง Congress บรรลุการเจรจาทีม
ลงทุนในสน
่ ก
ี น
ั มาติดต่อกันหลายเดือน ซงึ่ มาตรการฯ ชุดใหม่นี้
้ นกฎหมาย
มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ชว่ ยเหลือผู ้ได ้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปั จจุบน
ั อยูร่ ะหว่างลงนามบังคับใชเป็

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้

้ 21.70 บ. Cut Loss
ถือ MAJOR (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 18.40 บ. Cut
19.80 บ.) JMART (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 15.20
Loss 16.70 บ.) และ MBK (เป้ ากําไรระยะสัน
บ. Cut Loss 13.80 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

้ VGI ที่ 7.50 บ. (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 7.90 บ.
เช ้านีต
้ งั ้ ซือ
Cut Loss 7.25 บ.) และ Short JWD ที่ 8.90 บ. (เป้ า
้ 8.45 บ. Cut Loss 9.15 บ.)
กําไรระยะสัน

เงินสด
85%
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