รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

25 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
EPG: ผลดําเนินงาน 3Q64 คาดได ้แรงหนุนจาก
อานิสงส์ COVID-19 หนุ นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของ
EPP โต บวกกับธุรกิจฉนวนยาง AFC และธุรกิจ
ยานยนต์ ARK
ที่ฟื้ นตัว q-q
ตามทิศทาง
อุตสาหกรรมทีด
่ ข
ี น
ึ้
SUPER: กําไรไม่มผ
ี ลลบจาก COVID-19 และมี
แนวโน ้มดีจากการเติบโตของกําลังการผลิตไปถึง
ปี หน ้า มองราคาหุ ้นมีโอกาสกลับไป High เดิมที่
1.04 บาท

เบาบาง ร ับเทศกาล
1435 - 1465
ตลาดหุ ้นวันนี้

้ ้ไ ม่น่า ไปไหนไกล โดยคาดว่า จะแกว่ง ตั ว ออกข ้างอยู่ใ นกรอบระหว่า ง
Sideways: คาดตลาดหุ ้นไทยเช านี
1435 – 1465 จุด ท่ามกลางการขายลดสัดส่วนลงทุนของนั กลงทุนต่างชาติทเี่ ริม
่ หยุดเทศกาลคริสต์มาสใน
หลายประเทศ โดยตลาดรวมยังคงถูกปกคลุมด ้วยปั จจัยลบอย่างความไม่แน่นอนของ ปธน.ทรัมป์ ต่อมาตรการ
กระตุ ้นฯ สหรัฐ 9 แสนล ้านดอลลาร์สรอ. รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในไทย และการกลาย
พันธุใ์ นอังกฤษ สว่ นปั จจัยบวกเบาๆ คือกรณีทอ
ี่ งั กฤษและสหภาพยุโรปบรรลุข ้อตกลง Brexit เรียบร ้อยแล ้ว
ปธน.ทร ัมป์ ย ังไม่ลงนาม มาตรการกระตุน
้ 9 แสนล้านดอลลาร์สรอ.: ล่าสุดปธน.ทรัมป์ ยังไม่ยอมลงนาม
่ จกจ่ายให ้ประชาชนเพียง 600 ดอลลาร์สรอ. ถือว่าน ้อย
มาตรการกระตุ ้นฯ ชุดใหม่ โดยอ ้างว่าเงินชว่ ยเหลือทีแ
้
ั ดาห์หน ้า
เกินไป เข ้าต ้องการเห็นอย่างน ้อย 2,000 ดอลลาร์สรอ. โดยการลงนามนีม
้ เี สนตายภายในส
ป
อ ัพเดตสถานการณ์ COVID-19: หน่วยงานวิจัยในอังกฤษ (Centre for Mathematical Modelling of
ื้ COVID-19 ทีก
Infectious Diseases) รายงานว่าเชอ
่ ลายพันธุใ์ นอังกฤษมีความสามารถในการแพร่ระบาดได ้
ี ชวี ต
เร็วขึน
้ จริงถึง 56% และอาจเป็ นสาเหตุทท
ี่ ําให ้อัตราการเสย
ิ เร่งตัวขึน
้ ด ้วย แต่สงิ่ ทีน
่ ่ากลัวมากทีส
่ ด
ุ คือเริม
่
เห็นการรายงานจากหลายสํานั กข่าวว่าไวรัสทีก
่ ลายพันธุด
์ ังกล่าวได ้แพร่ระบาดไปในสหรัฐ กลุม
่ ประเทศยุโรป
ื้ ในประเทศ
และสงิ คโปร์เรียบร ้อยแล ้ว ซงึ่ สงิ คโปร์ถอ
ื ว่าไม่ห่างจากประเทศไทยมากนั ก ในขณะทีก
่ ารแพร่เชอ
ื้ คนละตัวกับอังกฤษ แต่ล่าสุดก็พบการกระจายไปแล ้วกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ ทางฝ่ ายยัง
พบว่าเป็ นเชอ
ิ
แนะนํ าให ้ประเมินสถานการณ์ใกล ้ชด
ิ้ ปี นี:้ ล่าสุดอังกฤษและสหภาพยุโรปได ้บรรลุข ้อตกลงการค ้า
Brexit ผ่านฉลุย ท ันก่อนแยกทางก ันในสน
้
ื่ ต่างประเทศรายงานว่าตัวร่างข ้อตกลง
เรียบร ้อยแล ้ว โดยทันก่อนเสนตาย
31 ธ.ค. 63 นี้ โดยในเบือ
้ งต ้นสอ
การค ้าฉบับดังกล่าวได ้รับการเห็นชอบจากทัง้ สองฝ่ ายแล ้ว ทําให ้ตลาดหมดความกังวลไปอีกหนึง่ เรือ
่ ง

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
้ 39.25 บ. Cut Loss
ถือ COM7 (เป้ ากําไรระยะสัน
36.00 บ.)

เงินสด
95%

หุ้น
5%

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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