รุกฆาตตลาดหุ ้น

PICKS OF THE DAY

5 เมษายน 2565

Trading Range

• เข้าสูเ่ ทศกาลว ันหยุดยาว

ERW

• โควิดเป็นโรคประจาถิน่

• ความต้องการสนิ เชอื่ เพิม่

แกว่งในกรอบ

1695 - 1710

• ได้ประโยชน์จากมอเตอร์โชว์

THANI

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้คาดยังคงลักษณะการแกว่งตัวไปไหนไม่ไกลในกรอบระหว่าง 1695 – 1710 จุด หลัง
แกว่งในกรอบ: ตลาดหุ ้นไทยเชานี
ตลาดขาดปั จจัยใหม่ๆ ในการผลักดัน กอปรกับวันนี้ตลาดหุ ้นจีน , ไต ้หวัน และฮ่องกง ปิ ดทาการเนื่องในเทศกาลเช็งเม ้ง
ขณะที่ต ลาดหุ ้นไทยนอกจากจะหยุด ท าการวั น พรุ่ง นี้ (วั น จั ก รี) แล ้ว สัป ดาห์หน า้ ยั ง มีวั น หยุด ยาวต่อ เนื่ อ งในเทศกาล
ื้ ขายชว่ งนี้ดูเงียบเหงา โดยปั จจัยทีค
ี สงกรานต์ ส่งผลต่อมูลค่าการซอ
่ าดยังกระทบตลาดต่อ ได ้แก่ 1) สงครามรัสเซย
ี หลังพบร่างของ
ยูเครนทีล
่ า่ สุดต ้องจับตาสหรัฐและสหภาพยุโรปเตรียมออกมาตรการคว่าบาตรรอบใหม่ เพือ
่ ลงโทษรัสเซย
ชาวยูเครนตายเกลือ
่ นจากการสงั หารหมูใ่ นเมือง Bucha ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน
ี ถอนกาลังทหารออกจากพืน
ี่ งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีอ
หลังจากทีร่ ัสเซย
้ ทีด
่ ังกล่าว และ 2) ความเสย
่ าจเกิดภาวะ Recession
จากการเกิด Inverted Yield Curve ของผลตอบแทน US Bond Yield ชว่ งอายุตา่ งๆ สว่ นปั จจัยวันนี้ทต
ี่ ้องติดตาม ได ้แก่
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อของไทยเดือน มี.ค. 65 เบือ
้ งต ้นคาดขยายตัว 5.6% y-y ทาสถิตใิ หม่ในรอบเกือบ 13 ปี
้
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนาธีมเด่น 1) หุ ้นกลุ่มเครือ
่ งดืม
่ และเครือ
่ งใชไฟฟ้
ารับหน ้าร ้อนหลังเข ้าสู่ชว่ งเดือน เม.ย. แล ้ว
(ICHI, OSP, SAPPE, HMPRO), 2) หุ ้นกลุ่มท่องเทีย
่ วเปิ ดเมืองขานรับการยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข ้าไทย 72 ชม.
(AOT, ERW, MINT, CENTEL, CPALL), 3) หุ ้นรับคาดการณ์เงินเฟ้ อไทยสูงขึน
้ (KBANK, BBL, TOP) และ 4) หุ ้นรับ
์ วกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม
ิ เชอ
ื่ (THANI)
อานิสงสบ
่ ขึน
้ หนุนความต ้องการใชส้ น
ี ระลอกใหม่: หลังการเข ้าโจมตียูเครนในชว่ งกว่า 1 เดือนทีผ
US และ EU เตรียมออกมาตรการควา
่ บาตรร ัสเซย
่ ่านมา
นับตัง้ แต่วันที่ 24 ก.พ. 65 การพบเห็นศพของประชาชนตายเกลือ
่ นในเมือง Bucha ซงึ่ เป็ นเมืองทีอ
่ ยู่รอบกรุงเคียฟ สง่ ผล
ี ในการกระทาดังกล่าว ซงึ่ ใน
ทาให ้สหรัฐและสหภาพยุโรปเตรียมทีจ
่ ะออกมาตรการคว่าบาตรรอบใหม่เพือ
่ ลงโทษรัสเซย
ั มีเพียงแต่คาดว่าจะออกมาตรการภายในสป
ั ดาห์นี้
รายละเอียดเบือ
้ งต ้นยังไม่ได ้มีการสรุปออกมาเป็ นทีแ
่ น่ชด
ั
ต ัวเลขเศรษฐกิจทีต
่ อ
้ งติดตามสปดาห์
น:ี้ 1) 5 เม.ย. 65 - ดัชนีราคาผู ้บริโภค (อัตราเงินเฟ้ อ) ของไทยเดือน มี.ค. 65
คาดมีโอกาสขยายตัว 5.6% y-y ทาสถิตส
ิ งู สุดใหม่ในรอบเกือบ 13 ปี หลังขยายตัว 5.28% y-y ในเดือนก.พ. ทีผ
่ ่านมา
และ 2) 6 เม.ย. 65 – FOMC Minutes รอบการประชุมวันที่ 15-16 มี.ค. 65 จับตาความคิดเห็นของคณะกรรมการเฟดแต่ละ
ท่าน และแนวทางการดาเนินนโยบายการเงินหลังล่าสุดมีมติปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ครัง้ แรกในรอบกว่า 3 ปี โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ แผนการลดขนาดงบดุล ว่าจะมีการพูดถึงหรือไม่
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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