
"ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" บิ๊ก SEAFCO ประกาศบรษัิท 
ขอแจ้งรับงาน 7 โครงการใหม่ในเดือนธันวาคม 
2562 เป็น เสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม มูลค่ารวม 222.20 ลบ.

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน) HUMAN เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัท ฮิวแมนิก้า 

จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอช้ีแจงให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับทราบการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บน

กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ประจ�าวันท่ี 9 ธันวาคม 2562

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด 

(มหาชน) SEAFCO เปิดเผยว่า บรษัิท ขอแจ้งรบังาน 7 โครงการใหม่ใน

เดือนธันวาคม 2562 มรีายละเอียด ดังนี ้1. โครงการ อาคารจอดรถ โรง

พยาบาลธนบุรซี.อิสรภาพ 44 กรุงเทพฯ ลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะ

แบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของสัญญา รวมค่าวัสดุ 

ผู้ว่าจ้าง บรษัิท เซรโีค รบัเบอร์

SEAFCO ซิวงานใหม่ 7 โครงการ
มูลค่ารวม 222.20 ลบ.
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HUMAN งงใคร? ท�า Big Lot 12.51% 

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท ซฟีโก้ จ�ากัด (มหาชน) SEAFCO

HUMAN แจงยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด -ไม่ได้รบัการติดต่อจากผู้ซื้อขาย Big Lot  12.51% 

แต่ยันไม่กระทบโครงสรา้งบรหิาร  - นโยบายการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ แต่อย่างใด 

นายสุนทร เด่นธรรม 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)  HUMAN 

ยังโงหัวไม่ขึ้น!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดท่ี 1,552.96 จุด ลดลง 
-6.03 จุดเจ้าค่ะ ถือเป็นการปรับตัวลงเป็นวันท่ี 9 ติดต่อกัน ปาด
น�าตาแป๊ปปป หลังขาดปัจจัยบวกกระตุ้น และกังวลเศรษฐกิจ-
การเมืองในประเทศ รวมไปถึงปัจจัยต่าง

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยยังคง
ผันผวนต่อเน่ือง เนื่องจากปัจจัยต่างประเทศท่ียังคงกดดัน โดยเฉพาะการเจรจาทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ซึ่งต้องจับตาว่าในวันท่ี 15 ธ.ค.นี้สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้า
จากจีนรอบใหม่หรือไม่หลังจากจีนเปิดเผยว่าซื้อถ่ัวเหลือง

บล. โกลเบล็ก มองหุ้นไทยผันผวน หลังจากปัจจัยลบต่างประเทศ และ ใน
ประเทศกดดัน จับตาการเจรจาการค้าสหรฐั-จนี กลางเดือนนี ้บวกเสถยีรภาพ
การเมอืงไทยเปราะบางจากพรรครว่มรฐับาลมคีะแนนเสยีงเหล่ือมล�ากับพรรค
ฝา่ยค้านไมม่าก จึงใหก้รอบเคล่ือนไหวในกรอบ 1,540-1,570 จุด แนะกลยุทธ์
ลงทุนเป้าหมายของกองทุน LTF ชู AOT - CPALL - PTT - ADVANC - BBL

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน
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โกลเบล็ก มองหุ้นไทยผันผวนยาว
จากศึกนอก-ในป่วน

ยังโงหัวไม่ขึ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด 
(มหาชน) HUMAN เปิดเผยว่า  ตามท่ีบริษัท 

ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอช้ีแจง

ให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับทราบการซื้อขายหุ้นผ่าน

ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดาน

รายใหญ่ (Big Lot Board) ประจ�าวันท่ี 9 ธันวาคม 

2562 คิดเป็ นร้อยละ12.51ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วของบริษัทฯ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด

แน่ชัด และยังไม่ได้รับการติดต่อหรือประสานงาน

จากผู้ซื้อขาย Big Lot ดังกล่าว หากมีข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระ

ทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดการและ

นโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่าง

ใด และหากมีการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการ

โครงสร้างอ�านาจควบคุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 ด้านวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในช่วงก่อน

หน้าน้ีว่า Tesco ก�าลังพิจารณาขายสโตร์ในไทย

และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ

ท่ีจะหันไปโฟกัสธุรกิจในอังกฤษ ปัจจุบันมีสโตร์

ในไทย 1,967 แห่งภายใต้แบรนด์ Tesco Lotus 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่ได้ระบุว่าดีลจะเกิด

ขึ้นเมื่อไร และผู้ซื้อเป็นใคร

     

 นับเป็นความไม่แน่นอนกับ HUMAN ถ้า 

Tesco มีการขายกิจการในไทยออกไปจริงแล้ว

เจ้าของธุรกิจรายใหม่ปรับเปล่ียนไม่ใช้ HR 

Solutions ของ HUMAN ท้ังนี้ปัจจุบันท้ัง Tesco 

ไทยและมาเลเซียเป็นลูกค้าของบริษัทอยู่โดยมี

จ�านวน headcount ราว 5 หมื่นคน คิดเป็น 15% 

ของท้ังหมด ท้ังนี้ก่อนท่ีจะซื้อกิจการ TigerSoft 

จ�านวนลูกค้าของ Tesco อยู่ท่ี 3.3 แสนราย และ

ในปี 61 รายได้จาก HR Solution คิดเป็น 77% 

ของรายได้ท้ังหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า

ทาง HUMAN ก็จะพยายามท่ีจะรักษา Tesco ซึ่ง

เป็นลูกค้ารายใหญ่เอาไว้ 

    

 ปัจจุบันเราแนะน�าซื้อ HUMAN ให้ราคาพื้น

ฐาน 9.10 บาท โดยประมาณการว่ารายได้ปี 63F 

จะเติบโต 22% จากการท�างบการเงินรวมกับ 

TigerSoft เต็มปี, ธุรกิจองค์กรเติบโตได้ดี และมี

รายได้จากธุรกิจใหม่ๆ  

ฉบับที่ 1122 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

HUMAN งงใคร? ท�า Big Lot 12.51% 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) SEAFCO เปิดเผยว่า บริษัท ขอแจ้ง

รับงาน 7 โครงการใหม่ในเดือนธันวาคม 2562 มีราย

ละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการ อาคารจอดรถ โรงพยาบาลธนบุรีซ.

อิสรภาพ 44 กรุงเทพฯ ลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะ

แบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของสัญญา รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท เซ

รีโค รับเบอร์ (ประเทศไทย) สถานะของงาน อยู่ระ

หว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 2. โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ซ.สุขุมวิท 

62 กรุงเทพฯ  ลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะแบบกลม 

ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ขอบเขตของสัญญา 

รวมค่าวัสดุ  ผู้ว่าจ้าง บริษัท การแพทย์สุขุมวิท 62 จ�า

กัด  สถานะของงาน อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 3. โครงการ โรงแรม มาย โฮเทล รัชดา 

ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ลักษณะของงาน เสาเข็ม

เจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของสัญญา รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ธรรม

จิรภัทร จ�ากัด และ บริษัท ปุญญาดา จาก� ัด

สถานะของงาน อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 4. โครงการ โรงแรม เอ็น เค เอช (นครราชสีมา) 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะ

แบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของ

สัญญา รวมค่าวัสดุ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

สถานะของงาน อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 5. โครงการพัฒนาพื้นท่ีหมอน 33 เขตพาณิชย์

สวนหลวง-สามย่าน (ก่อสร้างทดสอบเสาเข็มแบบ 

Static Load Test) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม. 

ลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของสัญญา รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง ส�านักงาน

จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของงาน อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 

 6. โครงการ อาคารจอดรถ ศูนย์การค้าเมกา

บางนา ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ ลักษณะ

ของงาน เสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม ขอบเขตของสัญญา รวมค่าวัสดุ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์จ�ากัด

สถานะของงาน อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

 7. โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณ

าการ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ถนนราชด�าริกทม.

ลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  และก�าแพงกันดินระบบไดอะแฟ

รมวอลล์ ขอบเขตของสัญญา ไม่รวมค่าวัสดุ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) สถานะ

ของงาน วางแผนจะเริ่มด�าเนินการกลางเดือน

มกราคม 2563

 มูลค่างานโครงการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นเงินประมาน 222,200,000.00 บาท (สองร้อย

ยี่สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน)

 ท้ังนี้รายการข้างต้นเป็นไปตามการท�าธุรกิจปกติ

และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ีบริษัทท�ากับบริษัท

อ่ืนๆ โดยท่ัวไป 

ฉบับที่ 1122 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

SEAFCO ซิวงานใหม่ 7 โครงการ
มูลค่ารวม 222.20 ลบ.
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 บล. โกลเบล็ก มองหุ้นไทยผันผวน หลังจาก

ปัจจัยลบต่างประเทศ และ ในประเทศกดดัน 

จับตาการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน กลางเดือนน้ี 

บวกเสถียรภาพการเมืองไทยเปราะบางจากพรรค

ร่วมรัฐบาลมีคะแนนเสียงเหล่ือมล�ากับพรรค

ฝ่ายค้านไม่มาก  จึงให้กรอบเคล่ือนไหวในกรอบ 

1,540-1,570 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุนเป้าหมาย

ของกองทุน LTF ชู AOT-CPALL-PTT-ADVANC-

BBL

 

 ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก 
จ�ากัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทย

ยังคงผันผวนต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยต่างประเทศ

ท่ียังคงกดดัน โดยเฉพาะการเจรจาทางการค้า

ระหว่างสหรัฐ-จีน ซึ่งต้องจับตาว่าในวันท่ี 15 

ธ.ค.น้ีสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีน

รอบใหม่หรือไม่หลังจากจีนเปิดเผยว่าซื้อถ่ัวเหลือง

จากสหรัฐมากข้ึน 13 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนระหว่างเดือนก.ย. – พ.ย. 2562 และสื่อ

รายงานว่าสหรัฐมีแนวโน้มท่ีจะชะลอการเรียกเก็บ

ภาษีเพิ่มขึ้นต่อสินค้าท่ีน�าเข้าจากจีน แต่เจ้าหน้าท่ี

สหรัฐยืนยันว่าพร้อมเรียกเก็บภาษีเพิ่มข้ึน  และ

มีปัจจัยลบท่ีเพิ่มใหม่จากสัปดาห์น้ีสภาผู้แทนฯ

สหรัฐเตรียมลงมติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์

ในข้อหาใช้อ�านาจในทางมิชอบและขัดขวางสภาค

องเกรสในการปฏิบัติหน้าท่ี

 อีกท้ังปัจจัยในประเทศด้านสถานการณ์

ทางการเมืองท่ีมีความเปราะบางจากคะแนนเสียง

ของพรรคฝ่ายรัฐบาลมีคะแนนเสียงมากกว่าพรรค

ฝ่ายค้านไม่มากนัก และกรณีการปรับอัตราค่าจ้าง

มีมติปรับขึ้นค่าแรงปี 2563 ท่ัวประเทศ 5-6 บาท 

เตรียมเสนอเข้าท่ีประชุมครม. หากได้รับอนุมัติ

จะมีผล 1 มกราคม 2563 กดดันผลประกอบการ

ธุรกิจท่ีใช้แรงงานในสัดส่วนสูง  จึงคาดว่าดัชนี

ตลาดหุ้นไทยจะยังคงเคล่ือนไหวในกรอบ 1,540-

1,570 จุด

ฉบับที่ 1122 วันที่ 11 ธันวาคม 2562
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 นอกจากนี้ยังคงต้องจับตาผลการประชุม

ธนาคารกลางสหรัฐวันท่ี 10-11 ธ.ค. การเปิดเผย

อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. ในวันท่ี 11 ธ.ค. ของสหรัฐ 

รวมท้ังการรายงานสต็อกน�ามันรายสัปดาห์  คณะ

กรรมการก�าหนดนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้า

วันท่ี 12 ธ.ค.) และวันเดียวกันทาง อียู เปิดเผยการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ธนาคารกลาง

ยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลง

มติอัตราดอกเบี้ย  สหรัฐ  เปิดเผยจ�านวนผู้ขอรับ

สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  และดัชนีราคาผู้

ผลิต (PPI) เดือนพ.ย. ส่วนวันท่ี 13 ธ.ค.  จีน เปิด

เผยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเดือนพ.ย. 

และยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือนพ.ย. สหรัฐ 

เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. ราคาน�าเข้าและส่ง

ออกเดือนพ.ย. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ

เดือนต.ค. และวันท่ี 15 ธ.ค. ก�าหนดวันท่ีสหรัฐ

จะเรียกเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีนรอบใหม่มีผล

บังคับใช้

 อย่างไรก็ตาม นางสาว วิลาสินี บุญมาสูง

ทรง ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก  กล่าว

เพิ่มเติมว่า ส�าหรับการรายงานตัวเลขการจ้างงาน

นอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 

266,000 ต�าแหน่ง ซึ่งดีกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดท่ี

ระดับ 187,000 ต�าแหน่ง และอัตราการว่างงาน

ลดลงเหลือ 3.5% ต�าสุดในรอบ 50 ปี และกรณีท่ี

กระทรวงการคลังอนุมัติเพิ่มทุน 1.5 หมื่นล้านบาท

ให้กับ EXIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล

ภาคส่งออกของไทยให้สามารถแข่งขันได้ท่ามก

ลางเศรษฐกิจโลกผันผวน ประกอบกับการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ท่ีได้เปิดเผยแผนงาน

ปี 2563 เร่งเปิดประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง

และรถไฟทางคู่มูลค่ารวมราว 1.4 แสนล้านบาท

นั้น ถือว่ายังไม่สามารถท�าให้ดัชนีฟื้ นตัวได้ในระยะ

นี้  

 ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้น mai 

เด่นในเดือนธันวาคม 2562 จากคาดการณ์งบ Q4 

จะออกมาสดใสชู  TACC, TNP, JUBILE และหุ้น 

Defensive Stock ชู TTW, BH, BCPG, BEM รวม

ท้ังหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุน LTF  

ชู AOT, CPALL, PTT, ADVANC และ BBL

ฉบับที่ 1122 วันที่ 11 ธันวาคม 2562
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 ยังโงหัวไม่ขึ้น!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยล่าสุดปิดท่ี 1,552.96 จุด ลดลง -6.03 

จุดเจ้าค่ะ ถือเป็นการปรับตัวลงเป็นวันท่ี 9 ติดต่อกัน ปาดน�าตาแป๊ปปป 

หลังขาดปัจจัยบวกกระตุ้น และกังวลเศรษฐกิจ-การเมืองในประเทศ รวมไป

ถึงปัจจัยต่างประเทศก็ยังคงมากดดันซ�าเติมไปอีก ช่วงนี้ก็บอกได้ค�าเดียว 

wait&see ไปเจ้าค่ะ ทับมือวนไป เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปท่องเท่ียวพักผ่อน

หย่อนใจ ปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยมาว่ากันเจ้าค่ะ

 ตัวแรกมาดูหุ้นกลุ่ม EEC ท่ีแกร่งกว่าตลาด อย่าง AMATA กันสักหน่อย

นะเจ้าคะ ปรับตัวสวนตลาดขึ้นมาสวยหลังพักตัวซับแรงขายไปวานน้ี ล่าสุด

พุ่งขึ้นมาปิดไฮ 20.70 บาท บวกข้ึนมา 1.97% ด้านโบรกฯคาดว่าสงคราม

การค้าท่ียืดเยื้อและการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐบาลไทย จะช่วยเร่ง

ยอดขายและโอนในช่วงท่ีเหลือของปี62-63 เจ้าค่ะ ทางเทคนิคลุ้นกลับขึ้น

มายืนบน 21.20 บาทกันต่อ แข็งๆสวนตลาดพร้อมปิดไฮแบบนี้น่าตามไปดู

เจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง KCE กันบ้างเจ้าค่ะ ปรับ

ตัวสวนตลาดขึ้นมาท�าไฮ 20.50 บาท ไฮในรอบ 6 เดือน ก่อนจะย่อมาปิดท่ี 

20.00 บาท บวกข้ึนมา 4.17% ร้อนแรงจริงๆ แถมยังได้รับผลดีจากบาทอ่อน

รวมไปถึงสงครามการค้าท่ียืดเยื้อด้วยเจ้าค่ะ  ทางเทคนิคเบรกขึ้นมาสวย

พร้อมเกิดสัญญาณซื้อเข้ามา ใครชอบหุ้นแข็งกว่าตลาดลองดูเจ้าค่ะ

 มาท่ีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล อย่าง BDMS กันบ้าง เป็นอีกตัวท่ีแกร่งกว่า

ตลาดน่าสนใจกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ล่าสุดขยับขึ้นมาปิดไฮ 24.50 บาท บวก

ขึ้นมา 1.24% พร้อมวอลุ่มหนาแน่น ด้านโบรกคาดปี 63 เติบโตได้ดีข้ึน 

ระยะยาวได้ประโยชน์จาก Aging Society เพราะมีโรงพยาบาลในเครือเป็น

จ�านวนมาก ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีและกลุ่มลูกค้า รวมไปสัดส่วนรายได้จากฐาน

ลูกค้าประกันสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทางเทคนิคลุ้นเบรก 25.00 บาท

เพื่อเปล่ียน Spreads การเล่นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นกลุ่มสื่อสาร แม่ลูก อย่าง INTUCH และ ADVANC 
กันเจ้าค่ะ กอดคอกันประครองคฃตลาดได้ดี ไม่ง้ันคงมีลงกว่านี้ มาดูแม ่

INTUCH พุ่งขึ้นมาท�าไฮ 58.50 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 57.75 บาท บวก

ขึ้นมา 1.76% ถ้าตลาดยังเป็นใจมาลุ้นกลับไปบน 60.00 บาทกันต่อเจ้าค่ะ 

และ ADVANC แรงตามกันมาติดๆ พุ่งขึ้นมาท�าไฮ 215.00 บาท ก่อนจะย่อลง

มาปิดท่ี 214.00 บาท บวกขึ้นมา 0.94% ลุ้นกลับไปบน 220.00 บาทกันต่อ

เจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นสื่อสารถือว่ายังพอมัแก๊ปให้ได้ลุ้นกันบ้าง ดูจังหวะรับหา

ค่าหนมกันได้เจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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