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JWD วิง
่ หากินกับงานศิลปะครบวงจร
3ปี นับจากนี้ - บุก Self - Storage
RBF ตั้งเป้ารายได้ปี63 โตไม่ต�่ำ 10%
หลังโรงงานในอินเดีย-เวียดนาม ปั๊มเงิน

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร

บริษัท เจดับเบิล
้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JWD

JWD ลั่น 3ปี นับจากนี้ วางแผนขยายการลงทุนธุ รกิจ Self-Storage
เพิ่มขึ้นเป็น 15-20 สาขา หลังเปิด ธุ รกิจใหม่ ‘JWD Art Space’ ย่านใจกลางเมือง
เพื่อให้บริการโลจิสติกส์งานศิลปะอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ประเดิมเปิดสาขาแรกอยู่ในพื้นที่ช้ัน 3 JWD Store It! สาขา
สยาม มี บริ การท� ำ ประกั นภั ย พร้อ มพัฒนาโมบาย แอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อให้ บ ริ การแก่ ลู กค้ าและผู้ท่ี สนใจใช้เป็นช่อ งทางติ ดต่ อ สื่อ สารและ
อัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ในแวดวงศิลปะ คาดสร้างรายได้รวมปีละ 10-15 ล้านบาท

บิก
๊ BIZ มั่นใจผลงาน Q4 สดใส
หนุนรายได้ปีนี้ทะลุเป้า 10%
BIZ ประเมิ น ภาพรวมผลงานโค้ ง สุ ด ท้ า ยปี นี้ ยั ง สดใส
หนุนรายได้ปีนท
ี้ ะลุเป้าหมายโต 10% พร้อมเดินหน้ารับ
รู ้ ร ายได้ จ ากงานในมื อ ที่ ตุ น ไว้ แ ล้ ว 1,550 ล้ า นบาท

นายสมพงษ์ ชื่นกิ ติญ านนท์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร บริ ษัท บิ ส ซิ เนสอะไลเม้ น ท์ จ� ำ กั ด

(มหาชน) หรื อ BIZ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ จ� ำ หน่ า ย และติ ด ตั้ ง ชุ ด เครื่ องมื อ ทางการแพทย์
ส�ำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้ วยวิ ธีรังสีรักษา และให้บริการซ่อมบ�ำรุ งรักษาชุ ดเครื่องมือ
ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/62 ภาพรวมการ
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พั กตัว

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ RBF

หลังโรงงานในอินเดีย-เวียดนาม เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
พร้ อ มวางงบลงทุ น ราว 145 ลบ. ลงทุ น เครื่ องจั ก ร

-ระบบออโตเมชั่น - สร้างศูนย์กระจายสินค้าในสิงคโปร์

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน
ณ Wall Street

นายสุ ร นาถ กิ ต ติ รั ต นเดช ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า
บริษัทฯคาดว่ารายได้ ปี 2563 จะเติบโตไม่ต่�ำกว่า 10% จากปีนี้คาดโต

พั ก ตั ว !! ดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ปิ ด ที่ 1,609.38 จุ ด -5.42 จุ ด

เจ้าค่ะ ยืนในแดนบวกตลอดทั้งวันก่อนจะทนพิษแรงขายไม่ไหวพัก
ตัวลงมาในช่วงท้ายตลาดเจ้าค่ะ โดยระหว่างวันมีวอลุ่มเทรดคึกคัก

อ่านต่อหน้า

ประธานเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร RBF ประกาศตั้งเป้ารายได้ปี63 โตไม่ต่�ำ 10%

BY : เจ๊เยเลน

ขึ้นหลัง MSCI จะปรับน้�ำหนักลงทุนวันนี้

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

8

6-8% เนื่องจาก โรงงานทั้งสองแห่งที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุนในประเทศ

เวียดนามและอินโดนีเซียได้เปิดด� ำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทฯมองว่าการเข้าไป
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JWD วิง
่ หากินกับงานศิลปะครบวงจร
3ปี นับจากนี้ - บุก Self - Storage
งานศิลปะและงานประติมากรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
สัดส่วนการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผู้บริโภครายย่อย
(B2C) ได้ตามนโยบายที่วางไว้

JWD Art Space ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคาร
JWD Store It! สาขาสยาม มีพ้ ืนที่ให้บริการรวม
365 ตารางเมตร จัดเก็บงานศิลปะได้กว่า 1,000
ชิ้น จุดเด่นคือการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติ
JWD ลั่น3ปีนับจากนี้ วางแผนขยายการ
ลงทุนธุรกิจ Self-Storage เพิ่มขึ้นเป็น 15-20

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า

สาขา หลังเปิด ธุรกิจใหม่ ‘JWD Art Space’

หน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน

ย่านใจกลางเมือง เพื่อให้บริการโลจิสติกส์งาน

โฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JWD

ศิลปะอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ

ประเดิมเปิดสาขาแรกอยู่ในพื้นที่ช้ัน 3 JWD Store

อาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่

It! สาขาสยาม มีบริการท�ำประกันภัย พร้อม

‘JWD Art Space’ ที่ด�ำเนินงานภายใต้บริษัท เจ

พัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการแก่

ดับเบิ้ลยูดี อาร์ท สเปซ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลูกค้าและผู้ท่ีสนใจใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร

ที่ JWD ถือหุ้น 99.99% เพื่อเปิดมิติใหม่การให้

และอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ในแวดวงศิลปะ คาดสร้าง

บริการโลจิสติกส์งานศิลปะอย่างครบวงจรเป็น

รายได้รวมปีละ 10-15 ล้านบาท

แห่งแรกในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหา (Pain Point) ต่าง ๆ แก่นักสะสม

เกี่ยวกับโลจิสติกส์งานศิลปะ ได้แก่ การให้บริการ
ขนย้ายภาพวาดและงานศิลปะอื่น ๆ โดยทีมงาน
มืออาชีพของ JVK Movers ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10
ปี มีบริการรับท�ำประกันภัยให้แก่ชิ้นงานของลูกค้า
การให้บริการจัดเก็บงานศิลปะในพื้นที่ควบคุม
ความชื้นและรักษาอุณหภูมิโดยเครื่องปรับอากาศ
ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
มีมาตรฐานสูง มีพ้ ืนที่ส�ำหรับจัดแสดงงาน ตลอด
จนเป็นสถานที่นัดพบของศิลปินและนักสะสมงาน
ศิลปะ
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JWD วิง
่ หากินกับงานศิลปะครบวงจร
3ปี นับจากนี้ - บุก Self - Storage
“เราเปิดให้บริการ JWD Store It! สาขาสยาม

ประกอบกับท�ำเลที่ต้ังของโครงการที่อยู่ในพื้นที่

และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานศิลปะ รวม

โดยเริ่มต้นจากการให้บริการห้องเก็บของส่วน

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้

ประมาณปีละ 10-15 ล้านบาท โดยหลังจาก

ตัวได้ประมาณ 1 ปี และเห็นโอกาสขยายธุรกิจสู่

อย่างสะดวกสบาย จึงมั่นใจว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ท่ีมี

จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26

การให้บริการด้านโลจิสติกส์งานศิลปะแบบครบ

ผลตอบรับที่ดี” นายชวนินทร์ กล่าว

พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดี โดย

วงจร (One stop services) เพื่อเป็น Solution ใน
การแก้ไข Pain Point กลุ่มนักสะสมงานศิลปะ ที่
ต้องการหาสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อคงคุณค่า
งานศิลปะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ท่ีสุด ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงานที่สะสมและขน
ย้ายงานศิลปะที่ได้มาตรฐานในไทย ปัจจุบันจึง
นับว่าเราเป็น First Mover หรือผู้ประกอบการ
รายแรกที่เปิดตัว Art Space ที่เป็นศูนย์รวมที่สุด
แห่งระบบการจัดเก็บงานศิลปะ ให้ค�ำปรึกษา และ
บริการครบวงจรเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอย่างที่ไม่
เคยมีใครท�ำมาก่อนในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้
เป็นศูนย์ศิลปะระดับภูมิภาคที่สร้างและขยับขยาย
เครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและนอกภูมิภาค

มีนักสะสมงานศิลปะและศิลปินชื่อดังเข้าร่วมงาน
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ ยังได้พัฒนา

เป็นจ�ำนวนมากและแสดงความสนใจใช้บริการ
หลายราย

Mobile Application ภายใต้ช่ ือ JWD Art Space
เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ท่ี

“เนื่องจากในช่วง 3 ปีนับจากนี้ JWD วางแผน

สนใจเข้าใช้บริการ โดยสามารถใช้แอพพลิเคชั่น

ขยายการลงทุนธุรกิจ Self-Storage เพิ่มขึ้นเป็น

ดังกล่าวเป็นช่องทางติดต่อนัดหมายการขนย้าย

15-20 สาขา รวมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร เน้น

งานศิลปะ อัพเดตสถานะการจัดเก็บงานศิลปะให้

ท�ำเลในเมืองที่ลูกค้าสามารถเข้า-ออกได้สะดวก

แก่ลูกค้า ข้อมูลการจัดแสดงเอ็กซิบิช่ันงานศิลปะ

ดังนั้นหากธุรกิจ Art Space สามารถสร้างรายได้

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ

ตามเป้าหมายวางไว้ เราก็พร้อมจะใช้พ้ ืนที่ส่วน
หนึ่งใน Self-Storage สาขาใหม่ ๆ เพื่อขยายธุรกิจ

บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจ Art Space จะสามารถ
สร้างรายได้จากการรับบริการขนย้าย จัดเก็บ

ด้าน Art Space ต่อไปในอนาคต รองรับความ
ต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น” นายชวนินทร์ กล่าว
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RBF ตั้งเป้ารายได้ปี63 โตไม่ต�่ำ 10%
หลังโรงงานในอินเดีย-เวียดนาม ปั๊มเงิน
ผู้บริหาร RBF ประกาศตั้งเป้ารายได้ปี63 โต

ไม่ต่�ำ 10% หลังโรงงานในอินเดีย-เวียดนาม เดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์ พร้อมวางงบลงทุนราว 145
ลบ. ลงทุนเครื่องจักร-ระบบออโตเมชั่น-สร้างศูนย์
กระจายสินค้าในสิงคโปร์

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท
อาร์ แอนด์ บี ฟู ด
้ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด
ว่ารายได้ปี 2563 จะเติบโตไม่ต่�ำกว่า 10% จาก

ในการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการติด
ตั้งเครื่องจักรเท่านั้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและ

เริ่มผลิตได้ช่วงไตรมาส1/2563

ขณะที้ โรงงานอินโดนีเซียปัจจุบันมีการติด
ตั้งเครื่องจักรครบเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงใบ

อนุญาตในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพียงหนึ่งใบ
เท่านั้นซึ่งคาดว่าจะได้รับไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์
ปี2563 หลังจากนั้นบริษัทฯจะด�ำเนินการผลิต
ทันที ทั้งนี้ ส�ำหรับปีแรกทั้งสองโรงงานจะเดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์อยู่ท่ีประมาณ 60-65%

ปีน้ีคาดโต 6-8% เนื่องจาก โรงงานทั้งสองแห่งที่

บริษัทฯได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามและ
อินโดนีเซียได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯมองว่าการเข้าไปลงทุน
ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
และเปิดตลาดมากขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน

ให้เป็นแบบออโตเมชั่นของโรงงานภายในประเทศ

ซึ่งใช้งบลงทุนรวมประมาณ 100-120 ล้านบาท
รวมทั้งลงทุนห้องทดลองและบริษัทตัวแทน

จ�ำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
กระจายสินค้าไปยังประเทศอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งคาดว่าใช้งงบลงทุนประมาณ 20-25
ล้านบาทด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะผลักดันสินค้า
แบรนด์ของตนเองเข้าจ�ำหน่ายในร้านค้ารายย่อย
มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมาร์จิ้น เนื่องจากสินค้า

"ปกติเราส่งสินค้าไปยังเวียดนามและ
อินโดนีเซียประมาณ 20-30 ตู้ต่อเดือน ซึ่งมีค่าใช้
จ่ายในการขนส่งอยู่ท่ี 80,000 - 100,000 บาท
ต่อตู้ ซึ่งการที่เราไปตั้งโรงงานที่น้ันจะช่วยลดค่า

ขนส่งและขยายการเติบโตได้เร็วขึ้น โดยปกติเรา

กลุ่มดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยปัจจุบัน

บริษัทฯมีสินค้าภายใต้แบรนด์ตนเอง 6 แบรนด์ แต่
อย่างไรก็ตามยังคงมีสัดส่วนที่น้อย
ส�ำหรับปีหน้าปีหน้าปัจจัยที่ต้องติดตามอย่าง

มียอดขายจากเวีนดนามและอินโด อยู่ท่ีปีละ 100

ใกล้ชิดยังคงเป็นเรื่องปัญหาสงครามทางการค้า

ล้านบาท " นายสุรนาถ กล่าว

ระหว่างสหรัฐกับจีน รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังคงแข็ง

ส�ำหรับ ความคืบหน้าการเปิดโรงงานใน
ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทฯได้รับใบอนุญาติ

เครื่องจักรสายแป้ง รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิต

ค่าอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและน�ำ
นอกจากนี้ ปีหน้าบริษัทฯยังมีแผนลงทุน

เข้าโดยตรง
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บิก
่ ใจผลงาน Q4 สดใส
๊ BIZ มัน
หนุนรายได้ปีนี้ทะลุเป้า 10%
BIZ ประเมินภาพรวมผลงานโค้งสุดท้ายปีน้ี ยัง

2563

พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง คุณภาพมาตรฐาน สม

สดใส หนุนรายได้ปีน้ีทะลุเป้าหมายโต 10% พร้อม
เดินหน้ารับรู้รายได้จากงานในมือที่ตุนไว้แล้ว 1,550
ล้านบาท ขณะที่เปิดให้บริการ โรงพยาบาลเฉพาะ
ทางโรคมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง เร่งพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลทุกแห่ง
มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำเทคโนโลยี ด้านการรักษาพยาบาล
ช่วยหนุนอนาคตสดใส

"สถานการณ์ของธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปีน้ี ยังมี

คุณค่าเข้าถึงได้ทุกระดับ

ทิศทางที่ดี ซึ่งน่าจะท�ำให้ปีน้ีเติบโตได้ตามที่ต้ังเป้า
หมายไว้ โดยเติบโตไม่ต่�ำกว่า 10% จากปีก่อน ที่มี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้

รายได้รวมเท่ากับ 664.69 ล้านบาท เนื่องจาก มีมูลค่า

แบ่งการรักษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรักษา

งานในมือหลายโครงการที่ยังรอรับรู้รายได้จากการส่ง

ด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด เน้น

มอบงานในปีน้ี และมีต่อเนื่องไปถึงปีหน้าอีกด้วย"

การควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยมี
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ท�ำให้มี

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไล
เม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BIZ

ความยั่งยืนสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็นโรง

ด�ำเนิน

ธุรกิจเป็นผู้จ�ำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการ
แพทย์ ส�ำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
และให้บริการซ่อมบ�ำรุ งรักษาชุดเครื่องมือทางการ
แพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/62 ภาพรวมการ
ด�ำเนินธุรกิจยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้ม่ันใจ
ว่า ผลงานปีน้ีจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
เนื่องจากปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog)
ไว้แล้วกว่า 1,550 ล้านบาท โดยจะรับรู้ได้ยาวไปถึง ปี

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี มูลค่า 500 ล้านบาท ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการตอบรับเป็น

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ขนาดให้บริการรองรับผู้ป่วยพักค้างคืน จ�ำนวน 30
เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่มต้นที่ 1 เครื่อง

ไปด้วยดี ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อ
เนื่อง และสิ่งที่โรงพยาบาลจะเร่งด�ำเนินการ คือการ

อนึ่ง ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในงวด 9 เดือน

พัฒนา และยกระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะ

ของปี 2562 มีก�ำไรสุทธิ 70.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรกับโรงพยาบาลทุก

18.2% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 59.65

แห่ง โดยไม่ได้เน้นการแข่งขัน ขณะเดียวกันมีความ

ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ท่ี 539.58 ล้านบาท เพิ่ม

มุ่งมั่นในการน�ำความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อ

ขึ้น 20.2 % จากงวดเดียวกันกับปีก่อนมีรายได้รวม

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในภูมิภาค ให้มีความ

448.74 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/62 บริษัทฯ มี

ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ รวมถึงเป้าหมาย

ก�ำไรสุทธิอยู่ท่ี 39.68 ล้านบาท รายได้รวมอยู่ท่ี

ที่โรงพยาบาล จะเดินไปข้างหน้าบนความสมดุลของ

241.87 ล้านบาท
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พั กตัว!!
By : เจ๊เยเลน

ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น
by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
พักตัว !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,609.38 จุด -5.42 จุดเจ้าค่ะ ยืน
ในแดนบวกตลอดทั้งวันก่อนจะทนพิษแรงขายไม่ไหวพักตัวลงมาในช่วงท้าย
ตลาดเจ้าค่ะ โดยระหว่างวันมีวอลุ่มเทรดคึกคักขึ้นหลัง MSCI จะปรับน้�ำหนัก
ลงทุนวันนี้-คาดหวังเชิงบวกเจรจาการค้า และอาจมีแรงเทคก�ำไรบ้างหลังขึ้น
มาแรงเมื่อวานนี้เจ้าค่ะ พรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะรีบาวน์ได้ไหมมาลุ้นกันต่อนะเจ้า
คะ

มาดูหุ้นตัวเล็กตัวน้อยกันก่อนเจ้าค่ะ ตัวแรกส�ำหรับหุ้นไก่เล็ก TFG ปรับ
ตัวขึ้นมาปิดที่ 4.64 บาทไฮของวัน บวกขึ้นมา 6.91% เจ้าค่ะ ดี๊ด๊ารับราคา
เนื้อสัตว์เดือน พ.ย.เด้งแรง-เล็งเข้าสู่วัฎจักรขาขึ้นยาวถึงตรุ ษจีนปีหน้าเจ้าค่ะ
สายเก็งก�ำไรตามกันต่อเดือนนี้ราคาหุ้นขยับปรับตัวขึ้นได้แรง เจ๊มองรอบนี้มี
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SPALI เจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดไฮวันนี้ท่ี 17.80 บาท บวกขึ้นมา 4.09% บวก
แรงต่อเนื่องถึง 3 วันท�ำการเจ้าค่ะ ตีปีกรับข่าวดี ครม. อัดยาแรงฟื้นอสังหาฯ
แจกเงินดาวน์บ้าน 5 หมื่นบาทส�ำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 1.2 ลบ./ปี จ�ำนวน 1
แสนคนแรก งานนี้ SPALI รับผลประโยชน์เต็มๆถือเป็นประเด็นที่น่าจับตากัน
เลยทีเดียวเจ้าค่ะ ใครชอบกลุ่มนี้ตามกันต่อประเด็นนี้เจ๊ว่ายังเล่นได้อีกนาน
เจ้าค่ะ

มาลุ้นกลับขึ้นไป 5 บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะส�ำหรับหุ้นเจ้าแม่แห่งคอน
เทนต์ของเจ๊แอน อย่าง JKN ที่ล่าสุดปิดที่ 4.86 บาท บวกขึ้นมา 4.29%
เจ้าค่ะ ทางเทคนิคกลับมาลุ้นทดสอบแนวต้าน 5.00 บาท หลังราคาร่วงลง
มาก่อนหน้าเจ้าค่ะ งานนี้ขาซิ่งใครชอบต้องจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ ตาดี
ได้ตาร้ายเสีย งานนี้ถ้าเบรก 5.00 บาทได้ ห้ามกระพริบตากันเลยเจ้าค่ะ แล้ว
พบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

ลุ้นกลับขึ้นไปทะลุ 5.00 บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะ ใครชอบกินไก่มาทางนี้เจ้าค่า
***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่
ไปกันที่หุ้น BGC กันบ้างเจ้าค่ะ ปรับตัวขึ้นวันแรกในรอบ 4 วันท�ำการ
เจ้าค่ะ ระหว่างวันพุ่งขึ้นมาท�ำไฮ 14.00 บาท ก่อนจะย่อมาปิดที่ 13.60 บาท
บวกขึ้นมา 3.03% เจ้าค่ะ เทคนิคเบรคเส้น 200 วันขึ้นมาพอดี เป็นสัญญาณ

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก
ท่านประสบความส�ำเร็จค่า
ปล.ส�ำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

น่าจับตาเก็งก�ำไรกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ แนวต้านรอบนี้เจ๊มองมีลุ้นได้ถึง 14.70
บาทเลยเจ้าค่ะ ใครชอบก็ตามลุ้นกันได้เจ้าค่ะ

Wall Street ตลาดหุ้น
LineID : @wall-street

บวกขึ้นมาน่าจับตาทีเดียวเจ้าค่ะ ส�ำหรับหุ้นใหญ่กลุ่มอสังหาฯกับ

