รุกฆาตตลาดหุ ้น
Trading Range

30 ธ ันวาคม 2563

หุ ้นเด่นประจําวัน
KBANK: ได ้ประโยชน์ จ ากการปรั บ เกณฑ์ Soft
Loan ของ ธปท.

เงียบเหงา
1440-1475

BDMS: มี รพ.เครือข่ายกระจายทั่วประเทศ หาก
COVID-19 ระบาดหนั กขึน
้ ในหลายๆ จังหวัดคาด
จะได ้ประโยชน์มากสุดในกลุม
่

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ค
แกว่งต ัวไร้ปจ
ั จ ัยใหม่: เชานี
้ าด SET Index แกว่งตัวออกข ้างในกรอบระหว่าง 1440-1475 จุด ด ้วยวอลุม
่ ที่
บางตา ขณะทีต
่ ลาดยังไร ้ปั จจัยใหม่ และเป็ นวันทําการสุดท ้ายก่อนหยุดยาว อย่างไรก็ด ี ยังมีปัจจัยเดิมทีต
่ ้อง
เฝ้ าระวังกันข ้ามปี ได ้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ กลยุทธ์การลงทุนจึงยังคง
เลือกหุ ้นทีม
่ ป
ี ั จจัยบวกเฉพาะตัวหรือได ้ประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19
ี่ ง: แม ้ว่าทางรัฐบาลยังยืนยันไม่มก
้
ล็อคไม่ล็อคก็ตอ
้ งเสย
ี ารใชมาตรการ
Lockdown ในชว่ งเทศกาลปี ใหม่ แต่
ื้ ในประเทศ กอปรกับ มีการพบเจอ
้ ของผู ้ติด เช อ
จากท่าทีของ ศบค. ทีแ
่ สดงความเป็ นห่ว งของการเร่งตัวขึน
Cluster ใหม่ๆ มากขึน
้ โดยขณะนี้ม ี 3 กลุม
่ ใหญ่ได ้แก่ สมุทรสาคร ระยอง และกระบี่ จึงทําให ้หลายพืน
้ ทีต
่ ้อง
ื้ รายวันทะลุ
ยกระดับมาตรการควบคุม อีกทัง้ ศบค. เผยหากไม่มม
ี าตรการใดเลยประเทศไทยอาจมีผู ้ติดเชอ
่ าร Lockdown อีกครัง้
่ ระเทศไทยจะเข ้าสูก
18,000 รายในชว่ งกลางเดือน ม.ค. 64 ทางฝ่ ายยังไม่ตัดโอกาสทีป
ื่ ว่าหลัง 7 วันอันตรายหากยอดผู ้ติดเชอ
ื้ ยังเร่งตัวขึน
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดครัง้ ใหม่ โดยเชอ
้ สูง
กว่านี้ ทางรัฐบาลและ ศบค. อาจจะยกระดับมาตรการหลังปี ใหม่
ี AstraZeneca พฤห ัสนี:้ หลายฝ่ ายคาดหน่ วยงานตรวจสอบของอังกฤษเตรียม
คาดอ ังกฤษอนุม ัติว ัคซน
ี ต ้านไวรัส COVID-19 ของ AstraZeneca-Oxford วันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยหากผ่านการอนุมัตแ
อนุมต
ั วิ ค
ั ซน
ิ ล ้วจะ
ื้ ทันที
มีการเตรียมผลิตและกระจายให ้ประเทศต่างๆ ทีส
่ งั่ ซอ
ื้ ขายสุดท ้ายของปี ติดตามสถานะของนักลงทุน
สถานะสุทธิของต่างชาติ: 30 ธ.ค. 63 เป็ นวันทําการซอ
ต่างชาติ ว่าจะพลิกกลับไปเป็ นขายสุทธิหรือไม่ ซงึ่ เป็ นปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อแนวโน ้มการเกิด January Effect ในปี
หน ้า

Portfolio Model

Portfolio Performance

ปรับพอร์ตวันนี้
้ 37.50 บ.Cut Loss 34.00
ถือ GULF (เป้ ากําไรระยะสัน
้ 18.40 บ.Cut Loss
บ.) และ RS (เป้ ากําไรระยะสัน
16.70 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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