รุกฆาตตลาดหุ ้น

PICKS OF THE DAY
•

28 มีนาคม 2565

Trading Range

ADVANC

เก็ งกาไรในธีม “Window Dressing”: คาดเป็ นหุ ้น
ทีจ
่ ะได ้รับความสนใจจากกองทุนในการถูกเลือกให ้เป็ น
เป้ าหมายเข ้าทา Window Dressing ช่วงโค ้งสุดท ้าย
ก่อนปิ ดไตรมาส 1Q65 เพือ
่ ช่วยพยุงตลาด
ยืนหนึง่ ในอุตสาหกรรม ICT: ยังมองบวกต่อผล
ดาเนินงาน ทีค
่ าดจะยังยืนหนึง่ ในอุตสาหกรรม ขณะที่
้ มีความหวังบวกจากการดึงลูกค ้าจากคูแ
ช่วงสัน
่ ข่งทีอ
่ ยู่
ในช่วงของการควบรวมกิจการ

•

•

แกว่งต ัวออกข้าง

1670-1685

ICHI

•

่ ว่ ง High Season หรือ
เข้าสู่ High Season : เข ้าสูช
ฤดูร ้อนของไทย (เม.ย.-พ.ค.) คาด ICHI จะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเครือ
่ งดืม
่ ผสม CBD ออกมาเป็ นราย
แรกของตลาด
บ.ร่วมดีขน
ึ้ และได้ลูกค้า OEM ใหม่ : บ.ร่วมทีอ
่ น
ิ
โดฯมีผลประกอบการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ทาให ้จะรับรู ้ส่วนแบ่งกาไร
เพิม
่ ขึน
้ อีกทัง้ ยังได ้ลูกค ้าใหม่ OEM มาอีก 2-3 ราย
คาดเริม
่ รับรู ้รายได ้ 2Q65 นี้

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้คาดว่าจะแกว่งตัวออกข ้างในกรอบระหว่าง 1670-1685 จุด โดยมีโซนแนว
แกว่งต ัวออกข้าง: มุมมองตลาดหุ ้นไทยเชานี
รับบริเวณ 1665-1670 และโซนแนวต ้านอยู่บริเวณ 1690 จุด ขณะทีน
่ ั กลงทุนสว่ นใหญ่ยังจับตาพัฒนาการของประเด็น
สาคัญในตลาดอย่างต่อเนือ
่ ง ประกอบด ้วย 1) ความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลกทีม
่ ท
ี ัง้ ปั จจัยบวกและลบผสมผสาน
ั้
กัน ได ้แก่ ปั จจัยบวกจากการโจมตีคลังน้ ามันในซาอุดอ
ิ าระเบียของกลุ่มกบฏฮูตส
ิ ง่ ผลให ้ราคาน้ ามันปรับตัวขึน
้ ในชว่ งสน
ี่ งด ้านอุปทานจากผลกระทบความขัดแย ้งระหว่างรัสเซย
ี ท่ามกลางความวิตกเกีย
่ วกับการขาดแคลนน้ ามันซ้าเติมความเสย
ยูเครน อย่างไรก็ด ี ปั จจัยทีช
่ ว่ ยบรรเทาความร ้อนแรงของราคาน้ ามันระดับหนึง่ ได ้จากจากการทีท
่ างกลุ่มชาติยุโรปยังไม่
ี ออกมา แต่ท าเพีย งแค่ล ดสัด ส่ว นการพึง่ พาพลัง งานจากรั ส เซย
ี ลง
ประกาศมาตรการคว่ า บาตรด ้านพลัง งานต่อ รั ส เซย
ื้ ขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐแทนหลังการเยือน
ประมาณ 1 ใน 3 ทีใ่ นส่วนนี้ยุโรปได ้บรรลุข ้อตกลงการซอ
ี ทีเ่ ผยว่าปฏิบัตก
ยุโรปของประธานาธิบดีโจ ไบเดน รวมถึงมีลุ ้นสัญญาณบวกเล็กน ้อยจากท่าทีของรัสเซย
ิ ารทางทหารใน
่ ารถอนทัพกลับบางสว่ น ทาให ้สถานการณ์คลีค
ยูเครนเฟสแรกสาเร็จแล ้ว ทีอ
่ าจนาไปสูก
่ ลายแต่คาดว่ามาตรการคว่าบาตร
จากนานาชาติจะยังคงอยู่ และ 2) การประชุม กนง. ครัง้ ที่ 2 ทีท
่ างฝ่ ายคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายไว ้ตามเดิม
แต่มโี อกาสปรับลดเป้ าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงต่ากว่าคาดการณ์เดิมที่ 3.4% ลงมาประมาณ 3.0% และมีโอกาส
ี -ยูเครน ตามทิศทางการปรับคาดการณ์ของสถาบัน
ปรับขึน
้ กรอบตัวเลขเงินเฟ้ ออันเป็ นผลกระทบมาจากกรณีสงครามรัสเซย
และองค์กรด ้านเศรษฐกิจต่างๆ
กลยุทธ์การลงทุน: ทางฝ่ ายมอง 1) หุ ้นรับ Bond Yield สหรัฐทา New High ต่อเนือ
่ งถึงระดับ 2.50% ได ้แก่ BLA 2) หุ ้น
ลุ ้นโค ้งสุดท ้ายรับ Window Dressing 1Q65 ได ้แก่ ADVANC, KBANK และ 3) หุ ้นรับการท่องเทีย
่ วและบริการฟื้ นตัวหลังมี
ื้ ในประเทศไม่
การเตรียมข ้อเสนอยกเลิก Thailand Pass ตัง้ แต่ 1 มิ.ย. 65 เป็ นต ้นไป และหากชว่ งสงกรานต์จานวนผู ้ติดเชอ
ี ชวี ต
้
ี่ วชาญแทนการทา RT-PCR ในวัน
เร่งตัวเกิน 5-6 หมืน
่ รายและผู ้เสย
ิ ไม่เกิน 100 คน จะให ้ใชการตรวจ
ATK โดยผู ้เชย
แรกทีเ่ ดินทางถึงไทย ตัง้ แต่ 1 พ.ค. 65 ได ้แก่ AOT, CENTEL, ERW, MINT

ั
ประเด็นสาค ัญสปดาห์
น:ี้ 1) 30 มี.ค. การประชุม กนง. ของไทย 2) 31 มี.ค. การประชุม OPEC+ 3) ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐได ้แก่ ตัวเลขการจ ้างงานนอกภาคการเกษตร, อัตราการว่างงาน และตัวเลขเงินเฟ้ อวัดค่าจาก PCE และ Core PCE
Price Index เดือน มี.ค. 65 และ 4) ตัวเลขเศรษฐกิจจีนได ้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบัน Caixin เดือน มี.ค. 65
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิง่ ยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
้ ขายล่วงหน ้า และทางเทคนิค #37928
ชุตก
ิ าญจน์ สันติเมธวิรุฬ - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านสัญญาซือ
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านหลักทรัพย์ #41993
ดนัยภัทร เนตรพิทรู , CFA - นักวิเคราะห์การลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐานด ้านตลาดทุน #111498
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