
INSET ผงาด!ก�าไร Q3/62 พุ่งกระฉูด 12% พรอ้ม
ประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 0.035 บ./หุน้ มั่นใจปีนี้
ท�าสถิติผลงานนิวไฮเร่งรับรู้แบ็คล็อกที่ตุนไว้กว่า 
2.7 พันลบ. - ธุรกิจซ่อมบ�ารุง USO เฟส 1 หนุน

บตาลุ้นบวกต่อ!! ดัชนีตลาดในสัปดาห์ท่ีแล้วแกว่งตัวในกรอบแคบ
เจ้าค่ะ ล่าสุดย่อลงมาปิดท่ี 1,637.85 จุด ลดลง -3.03 จุดเจ้าค่ะ 
มีแรงขายก�าไรจากหุ้นหลายตัวท่ีบวกขึ้นมาต่อเนื่องเจ้าค่ะ โดย
สัปดาห์นี้มีประเด็นบวกในส่วนของงาน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CBG รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/62 มีก�าไรสุทธิ 

732.02 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.73 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 255.25 

ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท ท้งนี้ก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 253.9 คิดเป็นสัดสว่นต่อรายได้

จากการขายรวมร้อยละ 18.8เพิ่มขึ้นจากสัดสว่นร้อยละ 5.7 การเพิ่มขึ้น

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) QLT เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลลีเทค จ�า

กัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด จ�านวน 

1,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท้ังหมด ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ

CBG เผยก�าไรQ3/62  โต 253.9% หลังรายได้เพิ่มขึ้น -ควบคุมค่าใช้จ่าย
-ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลตปท.ลดลง ด้านโบรกฯ ระบุก�าไร CBG 
โตก้าวกระโดดมากกว่าที่คาด จากอัตรามาร์จ้ินที่ดีขึ้น หลังโรงงานกระป๋องเพิ่ม
อัตราก�าลังการผลิตช่วยลดต้นทุน แนะซื้ อ ราคาเป้าหมาย 87.50 บาท/หุ้น

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
INSETสุดปังก�าไรไตรมาส 3/62 พุ่งแตะ 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เน่ืองจาก

เดินหน้ารับรู้งานในมือที่มีอยู่กว่า 2.7 พันล้านบาท ขณะที่ธุรกิจซ่อมบ�ารุง

โครงการ USO เฟส1 ช่วยสนับสนุนให้ความสามารถในการท�าก�าไรดีขึ้น พรอ้ม

กันนี้บอรด์ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปันระหว่างกาล ในอัตรา 0.035 บ./หุ้น ฟาก 

"ศกัดิ์บวร พุกกะณะสุต" ชีห้ลังระดมทุน

INSET ฟอร์มเยี่ยม
ก�ำไร Q3/62 โต 12% 
แจกปันผล 0.035 บ./หุ้น

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 5 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1102 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

CBG ติดปีก
ก�ำไร Q3/62 พุ่ง 253.9%

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

จับตำลุ้นบวกต่อ

อ่านต่อหน้า 3

พร้อมอวดก�ำไร Q3/62 โต 608.04%
QLT รุกซื้อกิจกำร ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด

QLT รุกซื้อกิจการ ดูเวลล์ อินเตอรเ์ทรด  มูลค่า  5.5  ลบ. หวังขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ 

พรอ้มประกาศก�าไร Q3/62  โต 608.04% เหตุบรษัิทฯ มรีายได้เพิ่มขึ้น
นำยศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท อินฟราเซท จ�ากัด (มหาชน) หรอื INSET
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำยโดมเดช ศรีพิณเพรำะ กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด 
(มหำชน) QLT เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง

ท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติ

อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดูเวลล์ 

อินเตอร์เทรด จ�ากัด จ�านวน 1,000 หุ้น (มูลค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

หุ้นท้ังหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5,500 บาท 

รวมเป็น มูลค่าซื้อหุ้นสามัญท้ังสิ้น 5,500,000 

บาท

 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายเพ่ิม

ขึ้นผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าแก่กลุ่ม

ลูกค้าเดิมของ บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จ�า

กัด และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากน้ียัง

สามารถก่อให้เกิดการประหยัดต่อ ต้นทุนในการด�า

เนินงานจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างท้ัง

สองบริษัท 

 ส�าหรับ ผลประกอบการส�าหรับไตรมาสท่ี 

3สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562โดยบริษัทฯ มี

ก�าไรสุทธิรวมเท่ากับ 18.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปี ก่อน21.99 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 608.04 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 - รายได้จากการให้บริการ เท่ากับ 129.14 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 45.66 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ54.69 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้

จากการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ

บริการการทดสอบแบบไม่ท�าลายในงานก่อสร้าง

และงานโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราย

ได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบในงาน

ซ่อมบ�ารุงใหญ่ของโรงกล่ันและปิโตรเคมีท่ีเพิ่มข้ึน

 - ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร เท่ากับ 110.58 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

ก่อน 16.16ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.11 

เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่ม

ขึ้นจากการเพิ่มจ�านวนพนักงานเพื่อให้บริการกับ

ลูกค้าในปัจจุบัน และรองรับงานในอนาคต รวมท้ัง

มีวัสดุใช้ไปเพิ่มขึ้นจากการให้บริการท่ีเพิ่มข้ึน

 - ก�าไรส�าหรับงวด เท่ากับ 18.38 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 21.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 608.04 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มข้ึน

ฉบับที่ 1102 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

พร้อมอวดก�ำไร Q3/62 โต 608.04%
QLT รุกซื้อกิจกำร ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 INSET สุดปังก�าไรไตรมาส 3/62 พุ่งแตะ 50 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากเดินหน้ารับรู้งาน

ในมือท่ีมีอยู่กว่า 2.7 พันล้านบาท ขณะท่ีธุรกิจ

ซ่อมบ�ารุงโครงการ USO เฟส1 ช่วยสนับสนุน

ให้ความสามารถในการท�าก�าไรดีขึ้น พร้อมกันน้ี

บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปันระหว่างกาล ใน

อัตรา 0.035 บ./หุ้น ฟาก "ศักด์ิบวร พุกกะณะสุต" 

ชี้หลังระดมทุนในตลาดmai ช่วยเพิ่มศักยภาพ

การประมูลงานขนาดใหญ่ข้ึน และพร้อมร่วมมือ

พันธมิตรลงแข่งชิงงานโครงข่ายรองรับเทคโนโลยี 

5G ม่ันใจผลงานปีนี้ท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 นำยศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อินฟรำเซท 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ INSET  เปิดเผยว่า 

ผลการด�าเนินงานในงวดไตรมาส3/62 มีก�าไรสุทธิ

อยู่ท่ี 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันปี

ก่อน มีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 45 ล้านบาท

 ส�าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมี

ก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%จากงวด

เดียวกันปีก่อนมีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 76 ล้านบาท

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น 

โดยวันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record 

date) คือ วันท่ี 25 พ.ย. 62  วันท่ีไม่ได้รับสิทธิ

ปันผล (XD) คือ วันท่ี 22 พ.ย. 62 และก�าหนดจ่าย

ปันผลเป็นเงินสดในวันท่ี 6 ธ.ค.62

 การท่ีผลการด�าเนินงานเติบโตได้ดี เนื่องจาก

บริษัทมีการรับรู้จากงานในมือ(Backlog)ท่ีมีอยู่

แล้วประมาณ 2.7 พันล้านบาท โดยทยอยรับรู้จาก

โครงการ USO เฟส 1-2  และในส่วนของธุรกิจ

บ�ารุงรักษา โครงการ USO เฟส1 มีความสามารถ

ในการท�าก�าไรได้ดีขึ้นด้วย

 "ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจใน 9 เดือนแรกของ

ปีน้ีถือว่า เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยภาย

หลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ ท�าให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถยื่นประมูลงาน

ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยหนุนให้ผลงานปีนี้ทุบสถิติ

สูงสุดเป็นประวัติการณ์"

 กรรมการผู้จัดการกล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทมี

ความพร้อมท่ีจะเข้าประมูลงานในโครงการใหม่ๆ

อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในโครงการท่ีเชื่อมโยงกับ

การวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ซ่ึงเริ่มมี

ความชัดเจนมากขึ้นและคาดว่า INSET ซ่ึงมีการ

ด�าเนินงานแบบครบวงจร จะได้รับอานิสงส์ในคร้ัง

นี้

 นอกจากงานวางระบบแล้ว บริษัทฯคาดว่าจะ

ได้รับงานประเภท การรื้อ ถอนในระบบ 2G  และ

งานในส่วนของการ Upgrade เทคโนโลยีเพิ่มเติม 

ซึ่งจะเป็นงานท่ีเกิดขึ้นหลังจากการประมูล 5G 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ และจะช่วยผลักดันให้งานใน

มือรอรับรู้รายได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น  

ฉบับที่ 1102 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

INSET ฟอร์มเยี่ยม
ก�ำไร Q3/62 โต 12% 
แจกปันผล 0.035 บ./หุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 บริษัท คำรำบำวกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
CBG รายงานผลประกอบการไตรมาส3/62 มี

ก�าไรสุทธิ 732.02 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.73 

บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 

255.25 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท

 

 ท้งนี้ก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 253.9 คิด

เป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 

18.8เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 5.7 การเพิ่มขึ้น

ดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และ

อัตราก�าไรขั้นต้นในภาพรวม การลดลงของค่า

ใช้จ่ายขายและบริหารอันเป็นผลจากนโยบาย

ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

และค่าธรรมเนียมการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่าง

ประเทศท่ีลดลง ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการ

เงินและภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามท่ีกล่าวข้างต้น

 ส�าหรับช่วง 9M/2562 ก�าไรสุทธิ 1,673 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 1,179 ล้านบาทหรือร้อยละ 239.0 

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 

15.2เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้ อยละ 4.7 ด้วยเหตุผล

เดียวกันกับท่ีกล่าวข้างต้น นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นผลจากการเพิ่มอัตราค่า

ชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างเป็น 400วัน จากเดิมท่ี 

300 วัน ส�าหรับลูกจ้างซ่ึงท�างานครบ 20 ปีข้ึนไป 

ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อีกจ�านวน 9 

ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 

 ก�าไรขั้นต้น 1,594 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 397 

ล้านบาทหรือร้อยละ 33.2 คิดเป็นอัตราก�าไรข้ัน

ต้นร้อยละ 41.3เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไรข้ันต้นร้อย

ละ33.0 ผลักดันโดยอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มข้ึน

ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ฯ ด�าเนินการผลิตด้วย

ตนเองเป็นหลัก 
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 ด้ำนบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ แนะน�ำ 
"ซื้อ" CBG  ราคาเป้าหมาย 87.50 บาท/หุ้น  

โดย ก�าไรสุทธิ 3Q19 เติบโตแบบก้าวกระโดด

มากกว่าท่ีเราและตลาดคาด จากอัตรามาร์จ้ินท่ีดี

ขึ้นจากโรงงานกระป๋องเพิ่มอัตราก�าลังการผลิต

ช่วยลดต้นทุน และการลดค่าใช้จ่ายท้ังในและ

ต่างประเทศ และ 2) ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น

มากกว่าคาดจากการท�าการตลาด ในขณะท่ียอด

ส่งออกยังเติบโตได้จากประเทศกัมพูชาเป็นหลัก

จากการท�าการตลาดต่อเน่ือง ส�าหรับยอดขายท่ี

จีนและอังกฤษยังต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์ 

ก�าไรสุทธิ 9M19 คิดเป็น 77% ของก�าไรท้ังปี

มากกว่าท่ีเราคาดไว้จากมาร์จ้ินท่ีดีกว่าคาด เราอยู่

ระหว่างทบทวนประมาณการใหม่หลังจากประชุม

บริษัท 

          

 ส�าหรับรายได้รวมเราคาดจะมีอัตราเติบโตท่ี

ลดลงอยู่ท่ีเฉล่ียปีละ +7% (CAGR3y) เน่ืองจาก

ยอดขายในประเทศทรงตัวจากฐานท่ีใหญ่ และ

ยอดส่งออกเริ่มมีฐานสูงโดยเฉพาะประเทศ

กัมพูชาท่ีมีสัดส่วนส่งออกมากสุดถึง 70% ของ

การส่งออก ในขณะท่ีจีนและอังกฤษยังมีสัดส่ว

ประมาณ 13% ของการส่งออก 

          

 ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" จากผลประกอบการ

เติบโตแบบก้าวกระโดดในปีนี้เป็ต้นไป จากอัตรา

ท�าก�าไรท่ีเพิ่มขึ้นและการลดค่าใช้จ่ายในอังกฤษ

ลง ราคาเป้าหมายอยู่ท่ี 87.50 บาท อ้างอิง PER 

+2STDV ท่ี 31X จากโอกาสการเติบโตของการส่ง

ออก ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายท่ี PER20F ท่ี 29.9X 

เทียบเท่า PEG20F ท่ี 1.2X ต�ากว่าค่าเฉล่ียของ

กลุ่มเครื่องด่ืมท่ี 2.9X และ ROE19F อยู่ท่ี 28.8% 

มากกว่าค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 17% ความเสี่ยง : ยอดขาย

ท้ังในประเทศและต่างประเทศไม่เป็นไปตามท่ีคาด

ไว้
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 จับตาลุ้นบวกต่อ!! ดัชนีตลาดในสัปดาห์ท่ีแล้วแกว่งตัวในกรอบแคบเจ้าค่ะ 

ล่าสุดย่อลงมาปิดท่ี 1,637.85 จุด ลดลง -3.03 จุดเจ้าค่ะ มีแรงขายก�าไรจากหุ้น

หลายตัวท่ีบวกขึ้นมาต่อเนื่องเจ้าค่ะ โดยสัปดาห์น้ีมีประเด็นบวกในส่วนของงาน 

SET IN THE CITY 2019 ท่ีจะมาช่วยหนุนระยะสั้นได้เจ้าค่ะ ส่วนประเด็นต่าง

ประเทศยังคงกดดันหลังทรัมป์กลับล�าบอกยังไม่ได้ตกลงว่าจะยอมลดภาษีการค้า

ลงแม้จะเซ็นสัญญากับจีนแล้วก็ตาม หึหึ ประเด็นมาลุ้นเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาใน

บ้านเราต่อเจ้าค่ะ

 จับตามาแพ็คคู่เจ้าค่ะส�าหรับหุ้นเสี่ยหนู STEC และ STPI กอดคอบวกกัน

มาสวยๆสวนตลาดเจ้าค่ะ ส�าหรับ STEC ล่าสุดขยับขึ้นมาปิดท่ี 18.30 บาท บวก

ขึ้นมา 1.67% ไฮของวันเจ้าค่ะ บวกได้แรงต่อเน่ือง 2 วันท�าการเจ้าค่ะ ในรอบนี้

มาลุ้นกลับขึ้นไปบน 19.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ ส่วน STPI พุ่งแรงแซงแม่ไปก่อน 

ขึ้นมาปิดเกือยไฮท่ี 6.50 บาท บวกขึ้นมา 5.69% บวกต่อเน่ือง 3 วันท�าการเจ้าค่ะ 

ลุ้นกลับขึ้นไปบน 7.00 บาทเช่นกัน ใครชอบแนะรอจังหวะอ่อนตัวสะสมลุ้นกลับ

ขึ้นไปแรงๆรอบใหม่กันต่อเจ้าค่ะ

 ไปต่อกันท่ีหุ้นโรงไฟฟ้าตัวกลางอีกตัว อย่าง SPCG สักหน่อยเจ้าค่ะ แอบว่ิง

แรงสวนบวกเด่นเป็นวันแรกในช่วงท้ายตลาด พุ่งขึ้นมาปิดเกือบไฮท่ี 21.50 บาท 

บวกขึ้นมา 4.88% เจ้าค่ะ ร้อนแรงแบบน้ีน่าจะมีอะไรดีๆเจ้าค่ะ รอบนี้มาพร้อม

กับแรงซื้อหนาแน่นท่ีน่าจับตามองกันเจ้าค่ะ พร้อมลุ้นในส่วนของงบ หลังครึ่งปี

แรกของมาทรงตัวเจ้าค่ะ น่าจับตากันต่อว่า Q3/62 จะออกมาได้ดีแค่ไหนหลังโซ

ลาร์ฟาร์มหนุน แถมโซลาร์รูฟได้ยอดขายเพิ่มจากการท�าตลาดใหม่ร่วมกับบริษัท 

MUL เจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรมาลุ้นกันต่อแนวต้าน 22.00 บาทเจ้าค่ะ

 พักตัวมา 2 วัน ราคากลับมาพุ่งแรงอีกคร้ังเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นน้องใหม่ท่ีเพิ่ง

ลงสนามเทรดไปหมาดๆ อย่าง RBF เจ้าค่ะ พุ่งสวนตลาดขึ้นมาปิดท่ี 4.76 บาท 

บวกขึ้นมา 6.73% ปรบมือให้ดังๆหน่อยเจ้าค่า เป็นการปิดไฮพร้อมกับท�า ATH 

ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ขาซิ่งยังคงฝากความหวังไว้ได้เสมอเจ้าค่ะ 

ส�าหรับหุ้น RBF รอบนี้จับตาแรงซื้อจะต่อเนื่องได้ไหมกันเจ้าค่ะ รอบนี้ลุ้นกันท่ี

แนวต้านทางจิตวิทยา 5.00 บาทกัน นาทีนี้ห้ามพลาดเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายวันนี้ไปกันท่ีหุ้นโรงกล่ันอย่าง ESSO สักหน่อยนะเจ้าค่ะ แรงจน

ฉุดไม่อยู่แบบนี้อดเม้าท์มอยไม่ได้ซเจ้าคะ อิอิ พุ่งสวนตลาดขึ้นมาปิดท่ี 8.35 

บาท บวกขึ้นมา 6.37% มาสวยๆแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเจ้าค่ะ ปิดเขียว

ต่อเนื่อง 3 วันท�าการ หรือว่ารอบน้ีจะแก้ตัวผลประกอบการงบ Q2/62 ออกมา

ขาดทุนให้พลิกก�าไรใน Q3/63 หรือเปล่า ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเจ้าค่ะ แล้ว

พบกันใหม่คอลัมน์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

จับตำลุ้นบวกต่อ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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