รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

23 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
่ ณ สิน
้ เดือน พ.ย. เติบโตสูงทีส
KKP: สินเชือ
่ ด
ุ ใน
กลุม
่ รายได ้ค่าธรรมเนียมเติบโตสูงจากมูลค่าการ
้ ขายใน ตลท. ทีเ่ พิม
ซือ
่ ขึน
้ มาก

ออกข้างอิงทางลง

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 พันลบ.
และคาดกําไร 3Q64 ดีขน
ึ้ q-q จาก High Season

1400 - 1435
ตลาดหุ ้นวันนี้

้ แ
ออกข้างอิงทางลง: คาดตลาดหุ ้นไทยเชานี
้ กว่งตัวอิงทางลงเพือ
่ สร ้างฐานในกรอบ 1400 – 1435 จุด ยังคง
ิ ทรัพย์เสย
ี่ งทั่วโลกในชว่ งนีค
มองแนวรับสําคัญอยูบ
่ ริเวณ 1400 จุด โดยประเด็นหลักทีค
่ อยกดดันสน
้ อ
ื การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีเ่ กิดการกลายพันธุใ์ นอังกฤษ และเริม
่ มีความกังวลว่าไวรัสดังกล่าวอาจแพร่เข ้าไปใน
ื้ COVID-19 อย่างใกล ้ชด
ิ หลังเริม
สหรัฐเรียบร ้อยแล ้ว สว่ นสถานการณ์ในประเทศติดตามจํานวนผู ้ติดเชอ
่ พบผู ้
้
ื
ติดเชอตามแต่ละจังหวัดมากขึน
้ จึงอาจเกิดการแพร่ระบาดเป็ นวงกว ้าง และวันนีต
้ ด
ิ ตามผลประชุม กนง.
้ น่วยงานป้ องกันโรคติดต่อของ
US CDC เผย ไวร ัสกลายพ ันธุจ
์ ากอ ังกฤษอาจเข้ามาในสหร ัฐแล้ว: วานนีห
สหรั ฐ ออกมาเปิ ดเผยว่า มีค วามเป็ นไปได ้ที่ไ วรั ส กลายพั นธุจ
์ ากอัง กฤษที่ม ค
ี วามสามารถในการแพร่ร ะบาด
รวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% อาจจะเข ้ามาในสหรัฐเรียบร ้อยแล ้ว สง่ ผลให ้ตลาดหุ ้นในสหรัฐเมือ
่ คืนนี้ต่างปิ ดตัวใน
แดนลบแม ้จะมีความคืบหน ้ากรณีมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหม่กว่า 2.3 ล ้านล ้านดอลลาร์สรอ.ก็ตาม
นายกฯ แถลงสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่: เย็นวานนีน
้ ายกฯ เผยผลกระทบของ COVID-19 ต่อไทย
้ าทีค
ได ้แก่ 1) เศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้ นตัวชากว่
่ าดการณ์ไว ้ซงึ่ แน่ นอนว่ารวมไทยด ้วย 2) ระมัดระวังมาตรการ
ผ่อนคลายชาวต่างชาติเดินทางเข ้าไทย และ 3) ยกการ์ดให ้สูงขึน
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชว่ งเฉลิมฉลองปี ใหม่ จะ
ั ดาห์นี้ ทางฝ่ ายแนะนํ าให ้
มีมาตรการควบคุมอย่างไรหรือต ้องงดจัด ซงึ่ จะพิจารณาอีกครัง้ ในทีป
่ ระชุม ศบค. สป
ิ เพราะหากสถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมมาก ยังมีความเป็ นไปได ้ทีน
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล ้ชด
่ ายกฯ อาจ
พิจารณาสงั่ Lockdown บางสว่ นเป็ นการชวั่ คราว
้ ด
ว ันนีต
ิ ตามผลการประชุม กนง.: ทางฝ่ ายคาด กนง.จะคงอัตราดอกเบีย
้ ทีร่ ะดับเดิม 0.50% แต่แนะนํ าให ้
รอดูการแถลงแนวโน ้มเศรษฐกิจไทยปี หน ้าและมาตรการควบคุมค่าเงินบาทหลังเงินบาทยังอยูใ่ นแนวโน ้มแข็ง
ั ้ หลังพบการติดเชอ
ื้ ภายในประเทศ
ค่า แม ้อ่อนค่ากลับมาเหนือ 30 บาท/ดอลลาร์ ในระยะสน

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
้ 39.25 บ. Cut Loss
ถือ COM7 (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 34.75 บ. Cut
36.00 บ.) และ TVO (เป้ ากําไรระยะสัน
Loss 31.50 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
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

-40.0%
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