รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

28 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
HANA: 4Q63 ไม่แย่อย่างอดีต หลัง COVID-19
คลีค
่ ลายและส ้มหล่นจากการย ้ายฐานผลิตมาไทย
ฐานผลิต หลากหลายทํ า ให ้ได ้เปรียบทัง้ สงคราม
การค ้าและ COVID-19 และราคาหุ ้นยังไม่แพง

แกว่งต ัวในกรอบ
1470-1500

SIS: รับอานิสงส์บวกหลัง COVID-19 ระบาด
ยอดขายสินค ้าไอทีเพิม
่ ขึน
้ ทัง้ จากผู ้บริโภค/ภาค
ธุรกิจ และราคาหุ ้นยัง Laggard มาก เมือ
่ เทียบกับ
SYNEX สวนทางความสามารถทํากําไรทีด
่ ก
ี ว่า

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้แกว่งตัวในกรอบ 1470-1500 จุด ด ้วยปริมาณการซอ
ื้ ขายเบาบาง
แกว่งต ัวในกรอบ: คาดตลาดหุ ้นไทยเชานี
จากการเข ้าสู่ชว่ งเทศกาลปี ใหม่ ส่วนปั จจัยสําคัญทีต
่ ้องติดตามยังคงเป็ นเรือ
่ งของการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ และการทํา Window Dressing จากกลุม
่ กองทุน กลยุทธ์การลงทุนเน ้นหุ ้น
ิ้ ปี
่ ป
ี ั จจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ ได ้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการใชจ่้ ายชว่ งสน
ทีม
COVID-19 ในไทยย ังวิกฤต: การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย สถานการณ์
ื้ ใหม่ท ี่ จ.สมุท รสาคร จนผู ้ติด เชอ
ื้ ลุก ลามไปยัง พื้นทีต
โดยรวมยัง วิก ฤตนั บตัง้ แต่ก ารพบกลุ่ม ติด เช อ
่ ่า งๆ ทั่ว
ื้ ใหม่ท ี่ จ.ระยอง ทํ าให ้ต ้องสั่ง Lockdown อ.เมือง ใน
ประเทศกว่า 38 จังหวัด และล่าสุดเกิดกลุ่มการติดเชอ
ื้ ใหม่ยั ง เร่ ง ตั ว ขึน
ภาพรวมผู ้ติด เช อ
้ ต่อ เนื่ อ งเป็ นปั จจั ย กดดั น ตลาดหุ ้นไทยที่แ ม ้ว่า ตอนนี้ ท างรั ฐ บาลยั ง ไม่ม ี
ื้ เร่ง ตัว ขึน
มาตรการ Lockdown
ทั่ว ประเทศ แต่หากไม่สามารถควบคุม ได ้และจํ านวนผู ้ติด เชอ
้ อย่า งมีนัย
มาตรการ Lockdown อาจเป็ นทางเลือกทีห
่ ลีกเลีย
่ งไม่ได ้เพือ
่ ให ้สถานการณ์กลับมาปกติ
COVID-19 ต่างประเทศ: ญีป
่ นส
ุ่ งั่ ห ้ามชาวต่างชาติเดินทางเข ้าประเทศเป็ นการชวั่ คราว หลังพบ COVID-19
ิ้ เดือน ม.ค. 64 ขณะทีผ
ื้ ในสหรัฐเริม
่ ู ้ติดเชอ
่ ชะลอตัวลงหลัง FDA สหรัฐ
สายพันธุใ์ หม่จากอังกฤษ จนถึงชว่ งสน
ี ต ้านไวรัส COVID-19 ของ Pfizer-BioNTech และ Moderna ทีย
อนุมัตใิ ห ้ใชวั้ คซน
่ ังต ้องตามต่อเนือ
่ งในต ้นปี
ี ในเข็มที่ 2 ว่าจะสามารถสร ้างภูมค
ื้ ได ้หรือไม่ ขณะที่
หน ้าทีจ
่ ะเข ้าสู่การฉีดวัคซน
ิ ุ ้มกันและลดจํ านวนผู ้ติดเชอ
้
ี แล ้ว ซงึ่ หากอนุ มัตไิ ทยจะได ้
AstraZeneca-Oxford ได ้ยืน
่ ต่อหน่ วยงานตรวจสอบเพือ
่ ขออนุ มัตใิ ชงานวั
คซน
ประโยชน์ไปด ้วยในฐานะประเทศทีม
่ ข
ี ้อตกลงเป็ นฐานการผลิตสง่ ต่อในภูมภ
ิ าค
Window Dressing: จากสถิตย
ิ ้อนหลัง 10 ปี พบกว่าโอกาสเกิด Window Dressing ในไตรมาสที่ 4 ของปี
มีโอกาสเกิดขึน
้ 60% โดย SET Index มีโอกาสปรับตัวขึน
้ ราว 0.50-1.00% ในชว่ ง 5 วันทําการสุดท ้าย

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
้ HANA ที่ 40.25 บ. (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 43.00 บ.
ตัง้ ซือ
Cut Loss 39.00 บ.) และ SIS ที่ 18.80 บ. (เป้ ากําไร
้ 20.00 บ. Cut Loss 18.20 บ.)
ระยะสัน
้ 39.25 บ. Cut Loss
ถือ COM7 (เป้ ากําไรระยะสัน
36.00 บ.)

เงินสด
85%

หุ้น
15%

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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