รุกฆาตตลาดหุ ้น
19 เมษายน 2565

PICKS OF THE DAY
• ได้รบั Sentiment เชงิ บวกจาก

SPA

การผ่อนคลายมาตรการ

Trading Range
ฟื้ นต ัวเบาๆ

• ราคาหุน้ ย ัง Laggard
• ส ิน เ ช ื่ อ ก ล บั ม า โ ต

TISCO

ใ น ข ณ ะ ที่

NPL ลดลง

1665-1675

• มีการจ่ายเงินปันผลเด่น

ตลาดหุ ้นวันนี้
้ ้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1665-1675 จุด แต่ยังมีลุ ้นรีบ าวด์บริเวณ
ฟื้ นต ัวเบาๆ: มุมมองตลาดหุ ้นไทยเชานี
แนวรับให ้กลับมายืนเหนือ 1670 จุด ได ้อีกครัง้ จากการเก็งกาไรผลประกอบการหุ ้นกลุ่มธนาคาร และการฟื้ นตัว ของหุ ้น
ี -ยูเครน,
พลังงานตามการดีดตัวของราคาน้ ามันโลก อย่างไรก็ด ี ความไม่แน่นอนของปั จจัยเดิมๆ ยังคงอยู่ทัง้ ประเด็นรั สเซย
ี่ งไฮรายงานมี
้
ี ชวี ต
การขึน
้ ดอกเบีย
้ และทา QTของเฟด และสถานการณ์โควิดทัง้ ในและต่างประเทศ (ล่าสุดเซย
ผู ้เสย
ิ รวมแล ้ว
10 ราย) รวมถึงการปรับลดคาดการณ์จด
ี พ
ี โี ลกในปี นข
ี้ อง World Bank ลงเหลือ 3.2% จาก 4.1% จะทาให ้ Upside จากัด
ื้ ขายในกรอบแบบ “ขึน
ื้ ทีแ
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนาซอ
้ ขายทีแ
่ นวต ้าน ลงซอ
่ นวรับ” ในธีมดังต่อไปนี้ 1) หุ ้นรับบาทอ่อน
ค่า (แตะ 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ได ้แก่ ASIAN, CPF 2) หุ ้นรับราคาน้ ามันกลับมาปรับตัวขึน
้ ได ้แก่ BCP, SPRC,
TOP 3) หุ ้นรับท่องเทีย
่ วเปิ ดเมืองเก็งการประชุม ศบค. ได ้แก่ AOT, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, BEM และ 4) หุ ้นเก็ง
ผลประกอบการกลุม
่ ธนาคาร KBANK, BBL
ราคานา้ ม ันพุง
่ ต่อเนือ
่ ง: ราคาน้ ามันโลก WTI และ Brent Oil ปรับตัวขึน
้ เหนือระดับ 100 เหรียญต่อบาร์เรลด ้วยกังวลว่า
ี หลังก่อนหน ้านี้ยุโรปได ้คว่าบาตรถ่านหินจากรัสเซย
ี ไปแล ้ว อีกทัง้ ถูก
ยุโรปจะดาเนินการคว่าบาตรทางพลังงานต่อรัสเซย
ซา้ เติมจากข่าวบริษัทน้ ามันแห่งชาติของลิเบียประกาศระงับการผลิตเนือ
่ งจากการประท ้วงของคนงาน
Fund flow ขย ับออก: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุง่ ต่อเนือ
่ งเหนือระดับ 100 จุด และ Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐยังอยูใ่ น
ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี สะท ้อนทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดฝั่ ง Emerging Market ด ้วยท่าทีของ Fed มีความ
Hawkish มากขึน
้ จากทัง้ มุมมองการขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ นโยบายและแผนการลดขนาดงบดุลหรือ QT ซงึ่ ล่าสุด Fed Watch
Tool จาก CME Group เปิ ดเผยว่าเกือบ 90% มองว่า Fed จะขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ในครัง้ หน ้าถึง 0.50% เพือ
่ สกัดการเร่งตัว
ขึน
้ ของเงินเฟ้ อ และอาจจะขึน
้ ดอกเบีย
้ ไปเรือ
่ ยๆ จนเกิด Recession ครัง้ ใหม่ ทีล
่ า่ สุด Goldman Sachs คาดการณ์ว่าสหรัฐ
มีโอกาสเกิด Recession ถึง 35% ในชว่ ง 2 ปี ข ้างหน ้า
ลุน
้ ยกเลิกมาตรการ Test&Go: จับตาการประชุมใหญ่ ศบค. ศุกร์นี้มล
ี ุ ้นยกเลิกมาตรการ Test&Go ตัง้ แต่ 1 พ.ค. 65
เป็ นต ้นไป รวมถึงมาตรการด ้านสาธารณสุขเพือ
่ รองรับการเปิ ดเทอมเดือน พ.ค. 65 ทัง้ นี้ ตัวแปรสาคัญอยู่ทย
ี่ ังมีโอกาสที่
ฐานการระบาดจะขยายตัวสูงขึน
้ ใกล ้ระดับที่ ศบค. คาดไว ้ที่ 50,000-100,000 ราย หลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปราว 1-2
ั ดาห์ ซงึ่ จะท ้าท ้ายความพอเพียงและการจัดการด ้านบริการสาธารณสุข และมีผลต่อการยกเลิกมาตรการฯ ดังกล่าว
สป
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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