
ALL เผย 9 เดือนแรกปีนีก้�ำไรพุ่ง 60.94% 
หลังโกยรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์

โตกระฉูด 86.83%

รีบาวด์!! ดัชนีตลาดวันนี่ปิดท่ี 1,626.20 จุด บวกขึ้นมา 4.08 จุด
เจ้าค่ะ เคล่ือนตามดัชนีตลาดประเทศเจ้าค่ะ โดยรับแรงหนุนจาก
หุ้นบิ๊กแคปท้ังกลุ่มแบงก์, พลังงาน และสื่อสาร เจ้าค่ะ ยังคงจับตา
กันต่อในประเด็นเด่นของหุ้นรายตัวเจ้าค่ะ

ท้ังนี้กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับไตรมาสท่ี 3/2562 และงวด 9 เดือนของปี 2562 มีจํานวน
เท่ากับ 30.86 ล้านบาทและ 91.54 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนคิดเป็นร้อยร้อยละ 19.34 และร้อยละ 42.20 ตามลําดับ โดย สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของ 
กําไรในไตรมาส 3/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเรง่รัดหนี้สิน
และ การเพิ่มขึ้นของกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย และการเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับ 
9 เดือน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินให้สิน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) PTG  เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/62  EBITDA และกําไรสุทธิพีทีจีมี EBITDA 

เท่ากับ 1,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.4% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเกิดจากค่าการตลาดท่ีปรับตัวดีขึ้น จากราคาค้า

ปลีกน�ามันท่ีมีการปรับตัวได้สอดคล้องกับต้นทุน การผลักดันธุรกิจ NonOil อย่างต่อเนื่อง

CHAYO แจงก�ำไร Q3/62 โต 19.34%  หลังรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร
เร่งรัดหนี้สิน - ก�ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยเพิ่มขึ้น Wall Street ตลำดหุ้น

เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

กลุ่มบรษัิทมรีำยได้รวมส�ำหรบังวดเก้ำเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยำยน ของปี 2561 

และ 2562 จ�ำนวน 1,602.41 ล้ำนบำท และ 2,339.38 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพิ่ม

ขึ้นจ�ำนวน 736.97 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 45.99 เมื่อเปรยีบเทียบกับ

งวดเดยีวกันของปีก่อน โดยมรีำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยส์�ำหรบังวดเก้ำ

เดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยำยน

ALL สุดฮอต 9 เดือน
ก�ำไรน�ำลิ่ว 60.94% มำที่ 342.37 ลบ.

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
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หลังค่ำกำรตลำดฟื้ น - NonOil หนุน
PTG ก�ำไรQ3/62 ทะยำนฟำ้ 23,393.4%

นำยธนำกร ธนวริทธิ์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท ออลล์ อินสไปร ์ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)  ALL

PTG ประกำศก�ำไร Q3/62  ทะยำนฟ้ำ 23,393.4% หลังค่ำกำรตลำดที่ปรบัตัวดีขึ้น 
- ธุรกิจ NonOil  หนุน  พรอ้มลดค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด 
(มหำชน) PTG  เปิดเผยว่า ผลประกอบการ

ไตรมาส 3/62  EBITDA และกําไรสุทธิพีทีจีมี 

EBITDA เท่ากับ 1,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.4% 

จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเกิดจากค่า

การตลาดท่ีปรับตัวดีขึ้น จากราคาค้าปลีกน�ามัน

ท่ีมีการปรับตัวได้สอดคล้องกับต้นทุน การผลัก

ดันธุรกิจ NonOil อย่างต่อเน่ือง และมาตรการลด

ค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีพีทีจีวางไว้คือ EBITDA เติบโต 40– 

50% แต่ EBITDA ลดลง 14.0% จากไตรมาสท่ี

แล้ว เนื่องด้วยปริมาณการจําหน่ายน�ามันท่ีลดลง

จากปัจจัยด้านฤดูกาล ส่งผลให้กําไรสุทธิ เท่ากับ 

258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,393.4% จากไตรมาส

เดียวกันของปี ก่อน แต่ลดลง 39.4% จากไตรมาส

ก่อน โดยพีทีจีมีกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาท 

เพิ่มขึ้นจาก 0.00 บาท ของไตรมาสเดียวกันปี 

ก่อนแต่ลดลงจาก 0.26 บาท ของไตรมาสก่อน

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 

28,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปี ก่อน มา

จาก 1. ปริมาณการจ าหน่ายน�ามันท่ีเพิ่มขึ้นอยู่

ท่ี 1,131 ล้านลิตร เติบโตขึ้น 21.0% จากช่วง

เดียวกันของปี ท่ีแล้ว สูงกว่าเป้าหมายท่ีพีทีจีต้ัง

ไว้ท่ี 16 – 20% และ 2. การพัฒนาและผลักดัน

ธุรกิจ Non-Oil เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างครบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน

พีทีจีมีสาขาธุรกิจ Non-Oil ท้ังสิ้น 600 สาขา ซึ่ง

รายได้จากธุรกิจ Non-Oil เติบโต27.3% จากปี ท่ี

แล้ว อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและการให้

บริการลดลง 10.5% จากไตรมาสก่อน เกิดจาก

ปริมาณการจําหน่ายน�ามันท่ีลดลง 5.9% จาก

ไตรมาสท่ีแล้ว เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากับ 

26,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากปี ก่อน โดย

หลักมาจากปริมาณการจําหน่ายน�าามันท่ีเพิ่มข้ึน

ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น แต่ต้นทุนการขาย

และการให้บริการลดลงจากไตรมาสท่ีแล้ว10.8% 

ซึ่งลดลงมาจากราคาน�ามันดิบท่ีปรับตัวลดลงจาก

ระดับ 65.0 – 74.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ท่ี 

51.1 –62.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสท่ี 3 ปี 

2562 ประกอบกับในปี น้ีราคาค้าปลีกน�ามันปรับ

ตัวได้สอดคล้องกับราคาต้นทุนน�ามันได้ดีข้ึน ส่ง

ผลให้พีทีจีมีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 2,333 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 35.5% จากปี ท่ีแล้ว แต่ลดลง 7.7%จาก

ไตรมาสท่ีแล้ว จากปริมาณการขายท่ีลดลงดังท่ี

ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น โดยสัดส่วนก าไรข้ันต้น

จากธุรกิจน�ามันเท่ากับ 87.1% และธุรกิจ Non-Oil 

เท่ากับ 12.9%

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

หลังค่ำกำรตลำดฟื้ น - NonOil หนุน
PTG ก�ำไรQ3/62 ทะยำนฟำ้ 23,393.4%
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 ***PTG ปรับเป้ำขยำยสำขำธุรกิจ 
NonOil ***

 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) PTG  

เปิดเผยว่า ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ตามเป้าหมาย จากผลการดําเนินงานใน 9 เดือน

แรกท่ีผ่านไป พีทีจีสามารถทําตามเป้าหมายท่ี

ต้ังไว้ต้ังแต่ต้นปี ท้ังในเรื่องเป้าหมายการขยาย

สาขาสถานีบริการน�ามันและแก๊ส LPG ปริมาณ

การจําหน่ายน�ามันท่ีเติบโต 20.3% แม้ว่าจ านวน

สาขาสถานีบริการน�ามันและแก๊ส LPG จะเติบโต

ขึ้นเพียง 6.5% จากปี ท่ีแล้ว และการเติบโตของ

ผลประกอบการด้านการเงินท่ี EBITDA เพิ่มขึ้นท่ี 

55.4% ด้วยเหตุนี้ พีทีจีคงเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ท้ัง

ในเรื่องจํานวนสาขาของสถานีบริการน�ามันและ

แก๊ส LPG การเติบโตของปริมาณการจําหน่าย

น�ามัน การเติบโตของผลประกอบการด้านการเงิน

(EBITDA) และจํานวนเงินท่ีใช้สําหรับการลงทุน

 ท้ังน้ีปริมาณการจําหน่ายน�ามันรายวันในช่วง

ต้นของไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 สูงกว่าในไตรมาสท่ี 

3 ท่ีผ่านมาอย่างไรก็ตาม จากการเน้นการลงทุน

เฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ และการปรับโมเดล

ธุรกิจ ทําให้การขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil ในปี นี้

เป็นไปได้ช้ากว่าท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ ทําให้พีทีจี

ปรับเป้าหมายการขยายสาขาธุรกิจ NonOil จาก

เดิมท่ีเท่ากับ 700 สาขา เป็ น 630 สาขา ภายในปี 

2562

 พีทีจีตอบรับนโยบายรัฐบาลในการใช้

น�ามันดีเซล B10 เป็นผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน ในเดือน

มกราคม 2563 เป็ นต้นไป น�ามันดีเซล B10 ถูก

ประกาศให้เป็นน�ามันดีเซลพื้นฐานท่ีจําหน่ายใน

สถานีบริการแทนน�ามันดีเซล B7 ซ่ึงนอกจากท่ีพี

ทีจีจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงตาม

จํานวนสาขาท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศแล้ว ยังเป็ น

ผลดีต่อ PPPGC (บริษัทร่วมทุน ซึ่งพีทีจีถือหุ้นใน

สัดส่วน 40%) ซึ่งเป็ นโรงงานท่ีผลิตและจําหน่าย

น�ามันไบโอดีเซล ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีของ

ยุโรป ทําให้ไบโอดีเซลมีความบริสทุ ธิ์สงูกว่า ท่ี

มาตรฐานกําหนด สามารถนําไปผสมเป็ นน�ามัน

ดีเซล B10 ท่ีมีคุณภาพสูง โดย PPPGC มีความ

พร้อมในการตอบรับนโยบายภาครัฐได้ทันทีและ

จะสามารถทํากําไรได้ตามการคาดการณ์ 

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
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 นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ALL เปิด

เผยว่า  ผลประกอบการงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิ 

จํานวน 342.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิ

ร้อยละ 14.63 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 129.64 

ล้านบ้าน คิดเป็นร้อยละ 60.94 เมื่อเทียบกับกําไร

สุทธิจากงวดเดียวกันปี 2561

 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ของปี 2561 และ 2562 

จํานวน 1,602.41 ล้านบาท และ ,339.38 ล้าน

บาทตามลําดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 736.97 ล้านบาท 

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.99 เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก

การขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 2,031.37 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 86.83 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น

จํานวน 632.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.20 

เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

ของปี 2561 จากการโอน กรรมสิทธิ์หอ้งชุดเพิ่ม

ขึ้นจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Excel 

Groove มูลค่ารวม 15.40 ล้านบาท โครงการThe 

Excel Khukot มูลค่ารวม 288.99 ล้านบาท 

โครงการ Rise Rama 9 มูลค่ารวม 1,234.61 ล้าน

บาท และโครงการ Hue มูลค่ารวม 16.12 ล้าน

บาท และจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 

จา นวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการ The Vision 

Ladpao-Nawamin มูลค่ารวม 321.25 ล้านบาท 

อีกท้ังกลุ่มบริษัท ได้รายได้พิเศษจากการขายท่ีดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการมัยลาภ มูลค่ารวม 

155 ล้านบาท

 รายได้จากการให้บริการ สําหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมี

รายได้จากการให้บริการ จํานวน 29.18 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของรายได้รวม ลดลงจํานวน 

148.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน ของปี 2561 รายได้จากการให้

บริการ ลดลงจากการขายห้องชุดให้ผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์รายอ่ืนของบริษัทย่อยลดลง

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ALL สุดฮอต 9 เดือน
ก�ำไรน�ำลิ่ว 60.94% มำที่ 342.37 ลบ.
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 รายได้ค่านายหน้าจากการขายท่ีดิน สําหรับ

งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ของปี 2562 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายท่ีจํานวน 210.64 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้รวม จากการ

ขายท่ีดิน จํานวน 2 แปลง ได้แก่รายได้จากการ

ขายท่ีดินแปลงอุดมสุข มีกําไรสุทธิ 85.61 ล้าน

บาท และรายได้จากการขายท่ีดินแปลงสําโรง มี

กําไรสุทธิ 124.99 ล้านบาท

 ขณะท่ีรายได้อ่ืน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีราย

ได้อ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่า ดอกเบี้ย

รับ รายได้จากการยกเลิกสัญญา กําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน รายได้อ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวข้องรายได้

ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ รวมเป็นจํานวน 68.20 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของรายได้รวม เพิ่ม

ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2561 จ านวน 42.40 

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 164.26 ส่วนใหญ่

รายได้อ่ืนท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้

ค่าบริหารงานโครงการกับบริษัทท่ีมีการร่วมลงทุน 

ได้แก่ โครงการ The ExcelHideaway Sukhumvit 

50 และโครงการ The Impression Ekkamai, ราย

ได้จากการให้เช่า รายได้ดอกเบี้ยรับ และเงินรับ

ล่วงหน้าจากลูกค้าจากการยกเลิกสัญญา 

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ALL สุดฮอต 9 เดือน
ก�ำไรน�ำลิ่ว 60.94% มำที่ 342.37 ลบ.
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 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
CHAYO รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 

3/62 มีกําไรสุทธิ 30.97 ล้านบาท กําไรสุทธิต่อ

หุ้น 0.0516 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ท่ีมีกําไรสุทธิ 25.87 ล้านบาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 

0.0462 บาท

      

 ท้ังนี้กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับไตรมาสท่ี 

3/2562 และงวด 9 เดือนของปี 2562 มีจํานวน

เท่ากับ 30.86 ล้านบาท และ 91.54 ล้านบาท ตา

มลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

คิดเป็นร้อยร้อยละ 19.34 และร้อยละ 42.20 ตา

มลําดับ โดย สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกําไรใน

ไตรมาส 3/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสินและ การ

เพิ่มขึ้นของกําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 

และการเพิ่มขึ้นของกําไรสําหรับ 9 เดือน เป็นผล

มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินให้สินเชื่อแก่

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก

การให้บริการเร่งรัดหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของ

กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  

 ขณะท่ีบริษัทฯ  มีรายได้จากการให้บริการ

เร่งรัดหน้ีสิน ในไตรมาสท่ี 3/2562 บริษัทมีรายได้

จากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสินจํานวน 15.73 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2561 จํานวน 10.67 

ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 47.46 โดย

ใน 9 เดือนของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้

บริการ เร่งรัดหนี้สินจํานวน 47.71 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนจํานวน จํานวน 18.62 ล้านบาท คิด

เป็นการเติบโตร้อยละ 63.98 โดยการเติบโตของ

รายได้ท้ังในงวด 3 เดือน และ 9 เดือน มีสาเหตุมา

จากการเพิ่มขึ้นปริมาณงาน จํานวนลูกค้าหรือผู้ว่า

จ้าง และการจัดเก็บท่ีบริษัททําได้มากข้ึน

 ส่วน รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม ใน

ไตรมาส 3/2562 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงิน

ให้กู้ยืมจากการปล่อยสินเชื่อท่ีมีหลักประกันและ

ไม่มีหลักประกันของ บริษัทย่อยจํานวน 0.25 ล้าน

บาท 

 สําหรับ รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูล

ลูกค้า ในไตรมาส 3/2562 บริษัทไม่มีรายได้จาก

การให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า 

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 CHAYO อวดก�ำไร Q3/62
โต 19.34%
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 รีบาวด์!! ดัชนีตลาดวันนี่ปิดท่ี 1,626.20 จุด บวกขึ้นมา 4.08 จุดเจ้าค่ะ 

เคล่ือนตามดัชนีตลาดประเทศเจ้าค่ะ โดยรับแรงหนุนจากหุ้นบิ๊กแคปท้ังกลุ่ม

แบงก์, พลังงาน และสื่อสาร  เจ้าค่ะ ยังคงจับตากันต่อในประเด็นเด่นของหุ้นราย

ตัวเจ้าค่ะ ส่วนผลการดําเนินงาน Q3/62 จะจบในสัปดาห์น้ี ยังมีเวลาลุ้นเก็งกําไร

กันต่อเจ้าค่ะ

 กลับตัวปิดบวกกันเป็นวันแรกเจ้าค่ะสําหรับหุ้น ICHI นะเจ้าค่ะ ปิดท่ี 7.50 

บาท บวกขึ้นมา 4.84% เจ้าค่ะ ปิดบวกเป็นวันแรกในรอบ วันทําการเจ้าค่ะหลัง 

ICHI อวดกําไร Q3/62 แตะ 72 ลบ.โต 206% รับยอดขายในประเทศสดใส จับตา

ลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ ลงมาแรงได้รอบน้ีลุ้นบวกจากงบกันขึ้นไป แนวต้านแรก 7.00 

บาทกันต่อเจ้าค่ะ

 แซบกันต่อเนื่องเจ้าค่ะสําหรับหุ้น ILM ท่ีเจ๊เม้าท์มอยไปเมื่อวานเจ้าค่ะล่าสุด

ปิดท่ี 17.00 บาท บวกขึ้นมา 4.29% โดยทะยานขึ้นไปสูงสุดในวันท่ี 18.20 บาท 

ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ  หลัง Q3/62 ทํากําไร 166 ลบ.โต 58% เรียกได้

ว่ามาตามนัดเจ้าค่ะ ไม่ผิดพลาด จับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ ได้ยินว่าแนวโน้มในงบ 

Q4/62 ยังคงปังๆต่อเนื่องจับตาลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 ไปกันท่ี BGRIM 1 ในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ียังคงร้อนแรงล่าสุดปิดท่ี 52.75 

บาท บวกขึ้นมา 1.44% เจ้าค่ะ โดยทํา ATH ใหม่ท่ี 54.50 บาทในวัน โดย BGRIM 

งบ Q3/62 คาดรายได้เติบโตโดดเด่น +5.0%QoQ, +17.7% YoY โซลาร์เวียดนาม

หนุนโดดเด่นเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันว่าจะทํา ATH ได้ต่อเนื่องไหม ห้ามพลาดนะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวเจ้าค่ะสําหรับหุ้น TAE ท่ีมักไม่ค่อยมีคนพูดถึงเจ้าค่ะ 

วันนี้ปิดท่ี 3.56 บาท บวกขึ้นมา 8.54% หลังงบ Q3/62 ออกมาไม่ผิดหวังเจ้าค่ะ 

ท่ี 153 ลบ. เติบโต 113% YoY กันเจ้าค่ะ โดย 3 ไตรมาสแรกของปีนี้เติบโต 

143.51% YoY ซึ่งเจ๊มองว่าถือเป็นหุ้นเด่น PE ต�าท่ีน่าจับตาอีกตัว ใครชอบล่ะก็เจ๊

มองลุ้นสะสมลงทุนกันไปจนลุ้นงบ Q4/62 กันเลยทีเดียว แล้วพบกันเจ้าค่า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

รีบำวด์!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street

9

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 

 

 

 

 

ฉบับที่ 1104 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562




