
STC มั่นใจรายได้ปี63 โตไม่ต�ากว่า  5-7% 
ตามงานภาครฐัทยอยออกต่อเน่ือง-ออเดอรแ์น่น 
พร้อมส่งซิกผลงาน Q4/62 ดีกว่าช่วงเดียวกัน

ปีก่อน หลังเข้าไฮซซีั่น - ส่งมอบงานมากขึ้น

เปราะบาง !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,597.68 จุด ติดลบ 
9.59 จุดเจ้าค่ะ ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ
เจ้าค่ะ ประธานาธินายโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ลงนามร่าง
กฎหมายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิป

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" BCH  
และ rollover ราคาเป้าหมายเป็นปี 2020 ท่ี 20.00 บาท จากเดิมท่ี 19.10 บาท อิงวิธี DCF  
(WACC 7%, Terminal growth 3%) จากการประชุมนักวิเคราะห์

นายเย็บ ซู ชวน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด (มหาชน) หรือ AH เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 2563 เติบโต

ท่ีระดับ 10% เน่ืองจาก บริษัทฯจะเน้นสร้างยอดขายจากตลาดในต่างประเทศมากข้ึน โดยปัจจุบันมีฐานการผลิตสินค้าอยู่ท่ัวโลก ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และอินเดีย ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศของบริษัทฯมีโอกาส

กูรูเคทีบฯี แนะซื้อ BCH อัพเป้าใหม่เป็น 20 บาท/หุ้น ม ีupside  
8-10% YoY จากการปรบัเพิ่มค่าหัวประกันสังคม พรอ้มยังคง
ประมาณการก�าไรสุทธิ 2019 อยูที่ 1.16 พันล้านบาท โต 6% 

YoY) และ 2020 ที่ 1.34 พันล้านบาท โต 15% YoY) 

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี คอนกรตี

โปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ STC เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจรายได้ปี 2563 

เติบโตไม่ต�ากว่า  5-7% เน่ืองจาก การลงทุนจากงานภาครฐัและเอกชนที่

ทยอยออกอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่เป็นงานเมกะโปรเจค ซึ่งในปัจจุบัน

บรษัิทฯมีใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่รอส่งมอบจ�านวนมาก พรอ้มท้ังในระยะนี้

บรษัิทฯจะมกีารเรง่การผลิต

STC มั่นใจรายได้ปี63
โตไม่ต�่ากว่า 5-7%

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 5 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1116 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

BCH อัพไซด์เพ่ิม 8-10%
หลังปรับเพ่ิมค่าหัวประกันสังคม

สมัครสมาชิก
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ลุยตลาดตปท. เต็มสูบ
AH วางเป้ารายได้ปี63 โต 10%

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอสทซี ีคอนกรตีโปรดัคท์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรอื STC

นายเย็บ ซู ชวน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด (มหาชน) หรอื AH

AH ส่งซิกรายได้ปี63 โต 10% เน้นบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น พรอ้มมั่นใจปี62 
รายได้เข้าเป้าโต 10% หลังลูกค้ายอดขายยังแน่น-รถรุน่ใหม่ทยอยออกเพยีบ
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 AH ส่งซิกรายได้ปี63 โต 10% เน้นบุกตลาด
ต่างประเทศมากขึ้น พร้อมม่ันใจปี62 รายได้เข้าเป้า
โต10% หลังลูกค้ายอดขายยังแน่น-รถรุ่นใหม่ทยอย
ออกเพียบ

 นายเย็บ ซู ชวน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ AH เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้า
รายได้ปี 2563 เติบโตท่ีระดับ 10% เนื่องจาก บริษัทฯ
จะเน้นสร้างยอดขายจากตลาดในต่างประเทศมาก
ขึ้น โดยปัจจุบันมีฐานการผลิตสินค้าอยู่ท่ัวโลก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และอินเดีย ซึ่งจะส่งผลให้
ยอดขายต่างประเทศของบริษัทฯมีโอกาสปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจากปัจจุบันอยู่ท่ี 50% 

 "ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยเรา
มองว่าปีหน้าไม่ขยับแน่นอน แต่เราโชคดีท่ีมีฐานการ
ผลิตหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นยุโรป จีน ตะวันออกกลาง
หรืออินเดีย ซึ่งเราจะเน้นสร้างยอดขายจากประเทศ
เหล่าน้ีมากขึ้น และหากมีโอกาสใหม่ๆให้ลงทุนเราก็
พร้อมท่ีจะเข้าไปเสมอ ถึงแม้ตอนนี้จะมีความเสี่ยง
หลายอย่าง แต่ถ้าไม่ลองดูเราก็ย�าอยู๋กับท่ี" นายเย็บ ซู 
ชวน กล่าว

 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบปี 2562 บริษัทฯ
ยังคงมั่นใจว่ารายได้จะเติบโต 10% ตามเป้าท่ีวาง
ไว้ หลังยอดขายจากลูกค้ายังคงท�าได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับช่วงท้ายปีผู้ประกอบการรถยนต์หลาย
รายจะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาด้วย ซึ่งถือเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนเช่นกัน

 นายเย็บ ซู ชวน กล่าวท้ิงท้ายถึงค่าเงินบาทท่ี
ปรับตัวแข็งค่าในขณะนี้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมของบริษัทฯมากนัก เนื่องจากบริษัทฯมีการใช้
สกุลเงินดอลลาร์ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อย

 อนึ่ง  AH เปิดเผยว่า ผลประกอบการ
ไตรมาส3/62 บริษัทฯ มี ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือ
หุ้นมีจ�านวน 204 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 302 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 3/2561 แม้ว่า ก�าไรขั้นต้นส�าหรับ
ไตรมาสท่ี 3/2562 จะปรับตัวดีขึ้นจาก 283 ล้านบาท 
เป็น 383 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็น
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้ปรับตัวลดลง จากเหตุผล
ดังต่อไปนี้

 1.ส่วนแบ่งก�าไรจาก บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทย
แลนด์) จ�ากัด ท่ีลดลง เนื่องจากคู่แข่งได้มีการเปิดตัว
รถรุ่นใหม่ท่ี ใกล้เคียงกันในประเทศไทย

 2.ส่วนแบ่งผลขาดทุนของ SGAH เพิ่มสูงข้ึน อัน
เป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 25.19% 
ในไตรมาสท่ี 3/2561 เป็น 49.99% ในไตรมาสท่ี 
3/2562 รวมถึงผลขาดทุนท่ีเพิ่มขึ้น จากการลดลง
ของรายได้ของ Sakthi USA

 3.การหยุดรับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท 
SGAH ตามหลักความระมัดระวัง

 4.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และค่าใช้ทางการเงินท่ี
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามบัตรการ ส่งเสริมการลงทุนของบาง
บริษัทในกลุ่มสิ้นสุดลง และการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อก�า
ไรสุทธิอันได้แก่ การเพิ่มสูงขึ้นของรายได้จาการขาย
และบริการเติบโตจ�านวน 139 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
เติบโตจากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และก�าไร
จาการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัท 
ร่วมและการร่วมค้าจ�านวน 151 ล้านบาท 

ฉบับที่ 1116 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ลุยตลาดตปท. เต็มสูบ
AH วางเป้ารายได้ปี63 โต 10%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 STC มั่นใจรายได้ปี63 โตไม่ต�ากว่า  5-7% 

ตามงานภาครัฐทยอยออกต่อเน่ือง-ออเดอร์แน่น 

พร้อมส่งซิกผลงาน Q4/62 ดีกว่าช่วงเดียวกันปี

ก่อน หลังเข้าไฮซีซั่น-ส่งมอบงานมากขึ้น 

 นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีซี 
คอนกรีตโปรดัคท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STC เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจรายได้ปี 2563 

เติบโตไม่ต�ากว่า  5-7% เนื่องจาก การลงทุนจาก

งานภาครัฐและเอกชนท่ีทยอยออกอย่างต่อเน่ือง 

โดยส่วนใหญ่เป็นงานเมกะโปรเจค ซ่ึงในปัจจุบัน

บริษัทฯมีใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีรอส่งมอบจ�านวน

มาก พร้อมท้ังในระยะนี้บริษัทฯจะมีการเร่งการ

ผลิตให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้ต้นทุนต�าและรองรับออ

เดอร์ใหม่ท่ีทยอยออกหต่อเน่ือง  

 "การเรามองว่าการเติบโตจะมาเป็นไปตาม

โครงการเมกะโปรเจค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานต่อ

เน่ืองและในปัจจุบันเรามีใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีรอ

ส่งมอบค่อนข้างเยอะ เชื่อว่าเราจะได้ผลบวกจาก

ภาพรวมอุตสาหกรรมตะวันออก EECมากขึ้น ไม่

ว่าจะเป็น สนามบินอู่ตะเภา หรืองานทางด่วน

มอเตอร์เวย์ ซึ่งเชื่อว่าท�าให้เรามีงานในระยะยาว

แน่นอน และจะช่วยสนับสนุนให้อัตราก�าไรขั้น

ต้นของบริษัทฯปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัุบนอยู่ท่ี

ระดับ 32%  โดยปัจจุบันเรามีโรงงานผลิต 4 แห่ง 

คือ พัทยา 1 - พัทยา 2 - หนองปรือ - และนาวัง 

ครอบคลุมพื้นท่ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีก�าลังการ

ผลิตต่อปีรวมส�าหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประมาณ 

236,250 คิวคอนกรีต" นายเอกชัย  กล่าว 

 ขณะท่ี บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้ปี 2562 จะ

เติบโตกว่าปีก่อนแน่นอน หลัง 9 เดือนแรกบ

ริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ท่ี 303.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

11.12% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่

ท่ี 273.09 ล้านบาท และมั่นใจไตรมาส4/2562 จะ

เติบโตได้ดีท้ังในแง่ของรายได้และก�าไรสุทธิเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังเข้าสู่ช่วงไฮ

ซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับในช่วง 2 เดือนแรก

ของไตรมาส4ท่ีผ่านมาบริษัทฯได้มีการส่งมอบงาน

ให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 

 อนึ่ง ผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2562 ราย

ได้รวมอยู่ท่ี 303.45 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 11.12% 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 273.09 

ล้านบาท ก�าไรขั้นต้น 96.07 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

35.27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่

ท่ี 71.02 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 17.94 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 221.51% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

อยู่ท่ี 5.58 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้นในงวด 9 

เดือน ปี 2562 สูงขึ้นอยู่ท่ี 31.78% อัตราก�าไรสุทธิ

อยู่ท่ี 5.91%

 นายเอกชัย กล่าวถึงราคาหุ้นท่ีเปิดการซ้ือ

ขายวันแรกท่ี 0.96 บาท ต�ากว่าราคาไอพีโอท่ี 1 

บาท ว่า เป็นตามภาวะตลาดหุ้นท่ียังคงผันผวนใน

ขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามอย่างให้นักลงทุนมองท่ีผล

ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯมากกว่า

ฉบับที่ 1116 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

STC มั่นใจรายได้ปี63
โตไม่ต�่ากว่า 5-7%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 กูรูเคทีบีฯ แนะซื้อ BCH อัพเป้าใหม่เป็น  20 

บาท/หุ้น มี upside  8-10% YoY จากการปรับเพิ่ม

ค่าหัวประกันสังคม พร้อมยังคงประมาณการก�าไร

สุทธิ 2019 อยูท่ี 1.16 พันล้านบาท โต 6% YoY) 

และ 2020  ท่ี 1.34 พันล้านบาท โต 15% YoY) 

 บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ออก
บทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า ยังคงค�าแนะน�า "ซ้ือ" 

BCH  และ rollover ราคาเป้าหมายเป็นปี 2020 

ท่ี 20.00 บาท จากเดิมท่ี 19.10 บาท อิงวิธี DCF  

(WACC 7%, Terminal growth 3%) จากการ

ประชุมนักวิเคราะห์ BCHวานน้ี เรามีมุมมองเป็น

บวกมากขึ้นต่อผลประกอบการปี 2020E ท่ีมีแนว

โน้มเติบโตต่อเนื่อง จาก 4 ปัจจัยหลัก 1) การขยาย

ฐานกลุ่มลูกค้าเงินสดให้เพิ่มเป็น 70% ของรายได้ 

(จากเดิมท่ี 66%), 2) การเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตน 

คาดปี 2020 เพิ่มขึ้น +5% YoY,  3) การปรับเพิ่ม

ราคาค่าเหมาจ่ายรายหัวของประกันสังคม, และ 4) 

เปิดศูนย์ IVF เพื่อหนุนรายได้ของ World Medical 

Hospital โดยต้ังเป้าลูกค้า IVF ปี 2020E ท่ี 420 

เคส โดยดึงแพทย์ท่ีมีชื่อเสียง ของประเทศ เพื่อ

หนุนให้ฐานรายได้ของ World Medical Hospital 

เพิ่มขึ้น +20%

 เรายังคงประมาณการก�าไรสุทธิ 2019E อยู

ท่ี 1.16 พันล้านบาท (+6% YoY) และ 2020E ท่ี 

1.34 พันล้านบาท (+15% YoY) อย่างไรก็ตาม 

ก�าไร 2020E ยังมี upside ประมาณ 8-10% YoY 

จากการปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม 

 ราคาหุ้น outperform SET 4% และ 10% 

ในช่วง 1 เดือนและ 3 เดือนท่ีผ่านมา จากก�าไร 

3Q19ท่ีเติบโตดี อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปัจจุบัน

ยังน่าสนใจ เทรดท่ี 2020E PER = 32x (ต�ากว่า 

6-yr average PER ท่ี 37x) โดย key catalysts 

คือ payment per bill ท่ีสูงขึ้น และคาดการณ์การ

ปรับขึ้นค่าหัวของประกันสังคม

ฉบับที่ 1116 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

BCH อัพไซด์เพ่ิม 8-10%
หลังปรับเพ่ิมค่าหัวประกันสังคม
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 2020 outlook ดีต่อเนื่อง จากการประชุม

นักวิเคราะห์วานนี้ เรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้น

ต่อแนวโน้มผลประกอบการ BCH เน่ืองจาก 1) 

BCH พยายามขยายสัดส่วนลูกค้าเงินสดให้เพิ่ม

ขึ้นเป็น 70% จากเดิมท่ี 66% โดย payment per 

bill มีแนวโน้มสูงขึ้นท้ัง IPD +13.4% YoY และ 

OPD +10% YoY (9M19)  จากการยกระดับเครือ

ข่ายโรงพยาบาลให้เป็นระดับตติยภูมิมากขึ้น ซ่ึง

เป็นการเข้ารับการรักษาโดยตรงกับแพทย์เฉพาะ

ทาง  รวมถึงมีการแยก zone การให้บริการส�าหรับ

ผู้ป่วยเงินสด ออกจากผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อ

ให้รวดเร็วในการเข้ารักษาและสะดวกสบายมาก

ขึ้น,  2) รายได้จากประกันสังคมยังสามารถเติบโต

ได้อีก จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ประกันตนท่ีลง

ทะเบียน คาดปี 2020 เพิ่มข้ึน +5% YoY (3Q19 

มีผู้ประกันตนท้ังหมดท่ีลงเบียน 873,000 คน คิด

เป็น 83% ) ซึ่งปัจจุบันยังมีท่ีว่างให้ผู้ประกันตน

ลงทะเบียนได้อีก 177,000 คน คิดเป็น 16% ของ

โควต้าจ�านวนผู้ประกันตนท้ังหมด , 3) การปรับ

ราคาค่าหัวขึ้นของประกันสังคมจะเห็นความ

ชัดเจนหลังจากวันท่ี 11 ธันวาคม 2019 คาด

สามารถปรับขึ้นได้อีกในแต่ละรายการประมาณ 

10% และ  4) บริษัทต้ังเป้าลูกค้า IVF ปี 2020 ท่ี 

420 เคส โดยจะเปิดศูนย์แห่งแรกในช่วงต้นปี และ

จะเชิญทีมแพทย์ท่ีมีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 3 ของ

ประเทศ ซ่ึงจะช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 

ท�าให้ฐานรายได้ของ World Medical Hospital 

จะเพิ่ม +20%

 คงก�าไรสุทธิปี 2019 แต่ปี 2020E มี upside 

จากประกันสังคม เรายังคงประมาณการก�าไรสุทธิ 

2019E อยู่ท่ี 1.16 พันล้านบาท (+6% YoY) และ 

2020E ท่ี 1.34 พันล้านบาท (+15% YoY) อย่างไร

ก็ตาม ก�าไร 2020E ยังมี upside อีกประมาณ 

8-10% YoY จากการปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม 

 มีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 20.00 บาท 

โดย roll over ไปปี 2020 จากเดิม 19.10 บาท ใช้

วิธี DCF (WACC = 7%, Terminal growth = 3%) 

โดย key catalysts คือ 1) การเพิ่มค่าเหมาจ่าย

รายหัวของประกันสังคม, 2) จ�านวนผู้ประกันตน

ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 5% YoY, และ  3) รายได้

จาก IVF ท่ีบริษัทต้ังเป้าท้ังปีไว้ 420 เคส  ราคาหุ้น

ปัจจุบันเทรดท่ี 2020E PER ท่ี 32x (ต�ากว่า 6-yr 

average PER ท่ี 37x)

 Analyst: Ekkarin Wongsiri ,CFA (Reg 

No.055680)

 Assistant Analyst: Nuntara Laijud

 ท่ีมา: บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ประจ�า

วันท่ี 29 พ.ย. 2562
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 เปราะบาง !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันน้ีปิดท่ี 1,597.68 จุด ติดลบ 9.59 จุด

เจ้าค่ะ ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศเจ้าค่ะ ประธานาธินายโดนั

ลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ลงนามร่างกฎหมายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตย

ในฮ่องกง สร้างความกังวลให้กับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เจ้าค่ะ 

แหม เกือบจะดีทุกอย่างก็กลับมาวนลูปเดิมน่าปวดหัวทีเดียวเจ้าค่ะ ต้องจับตา

เป็นประเด็นรายวันทีเดียวเจ้าค่ะ ในช่วงน้ีใครสายเดย์เทรดเน้นหุ้นแข็งกว่าตลาด

เจ้าค่ะ ใครสายพื้นฐานจับตาหุ้นดีท่ีปรับตัวลดลงทยอยสะสมเข้าพอร์ตเจ้าค่ะ

 มาดูตัวแรกเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นใหญ่ AOT ท่ีฉุดตลาดร่วงลงมาในวันนี้เจ้าค่ะ 

หลัง เผยก�าไร ปี 62 อยู่ท่ี 2.5 หมื่นลบ. ลดลง 0.57% ก�าไรต�ากว่าโบรกคาดเหตุ

ค่าใช้จ่ายพุ่ง เจ้าค่ะส�าหรับเจ๊มองว่าเป็นการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นระยะ

สั้นเจ้าค่ะ จากปริมาณผู้โดยสารท่ีเติบโตขึ้นแล้ว เช่ือว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ

เจ้าค่ะ ใครชอบรอจังหวะทยอยซ้ือสะสมกันเจ้าค่ะ

 อีกตัวท่ีปรับตัวลงแรงเช่นกันเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น AMATA 1 ในหุ้นกลุ่ม EEC 

เจ้าค่ะ หลัง OOP DAY ในวันนี้ โดย  AMATA สายข่าวรายงานว่า ตัวเลขพรี

เซลล์ท่ีดินดูจะต�ากว่าตลาดคาดหมายครับ ท�าให้ตลาดกังวลเร่ืองการจะถูกปรับ

ประมาณการลงเจ้าค่ะ จุดนี้รอความชัดเจนกันอีกสักหน่อยเจ้าค่ะ

 แวะมากันท่ีหุ้นเฮียฮ้อกันสักหน่อยเจ้าค่ะอัพเดทกันสักนิดหลัง สุรชัย เชษฐ

โชติศักด์ิ' หรือเฮียฮ้อ ขายบิ๊กล็อต 96 ล้านหุ้น ราว 9.87% ให้ 'ศรีวัฒนประภา' 

แต่ยังคงถือหุ้นใหญ่ โดยถืออยู่ท่ี 21% อย่างไรก็ตาม King Power ไม่ได้เข้ามา

เป็น partner หรือมีการ synergy ใดๆกับ RS เป็นเพียง long-term investment 

เท่านั้น ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเจ้าค่ะว่าการ long-term investment น้ันเห็น

อะไรในตัวของหุ้น RS จากนี้ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันท่ีหุ้น JAS กันสักหน่อยเจ้าค่ะราคาหุ้นเผลอแปปเดียวหลุดมรสุม

กลับมายืนเหนือ 5.00 บาทได้อีกคร้ังเจ้าค่ะ โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจในส่วนของ

การเก็งก�าไรในการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด Q3/62 อัตรา 0.30 บ./หุ้น XD 11 

ธ.ค.62 อีก 2 อาทิตย์เจ้าค่ะ  ถือได้ว่าปันผลได้สูงทีเดียวเจ้าค่ะ จากนี้เชื่อว่าต้อง

โพกัสกันสักหน่อยเจ้าค่ะส�าหรับคนชอบหุ้นปันผลในรอบนี้เจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่

สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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