
SQ เลิกสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบ กับ 

เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ เหตุไม่ รู้จะได้ต่ออายุ

ประทานบตัรระยะยาวจากรฐับาลเมยีนมารเ์มื่อไร

พักตัวเพื่อไปต่อ!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมา
เจ้าค่ะ ยอ่พักตัวลงมาปิดท่ี 1,672.33 จุด ลดลง -1.81 จุดเจ้าค่ะ ใน
สัปดาห์นี้เจ๊มองยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูแ่นวต้าน 1,680 จุดเจ้าค่ะ 
ใครรอซื้อหุ้น กันอยูพ่รุง่นี้อาจมีจังหวะ

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เติบโตตามเป้าเดินหน้าทยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
เชิงพาณิชย์ (COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในช่วง 3-13 มิถุนายน ประสบความส�าเร็จ
ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังสองแห่ง
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขนาดรวม 677 เมกะวัตต์ ดันก�าลังการผลิตท่ีเปิด
ด�าเนินการแล้วเติบโตอีก 31% เริ่มรับรู้รายได้ทันที

BGRIM ลุย COD โรงไฟฟ้าโซลารเ์วียดนาม ส�าเรจ็ตามเป้าขนาด 
677 เมกะวัตต์ ใหญ่สุดในอาเซียน โตอีก 31% รับรู้รายได้ทันที

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street นายศาศวัต ศริสิรรพ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) SQ เปิดเผยว่า ตามทีบ่รษัิท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ลง

นามสญัญาจ้างเหมาผลิตแรดิ่บกับ บรษัิท เมยีนมาร ์พงษ์พิพัทธ์ จ�ากัด เมื่อวันที ่

9 กมุภาพันธ์ 2560 เพื่อด�าเนินการการ

SUPER พร้อมแจ้งเกิด SUPEREIF มูลค่า 8 พันล้านบาทให้ได้โดยเร็ว ตอนนี้เร่งเคลียร์เรื่องยื่นค�าขอแก้ไขใบอนุญาต 2 โครงการ 

คาดจบภายในเดือนนี้ เหตุท้ังสองโครงการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว แต่เม่ือแขวงการทางขอเวนคืนท่ีดิน จึงต้องย่ืน

ขอแก้ไขใบอนุญาตส�าคัญ 5 ฉบับ ตอนน้ีเหลือเพียงใบรับรองการก่อสร้างอาคารฉบับเดียว

SQ บอกเลิกสัญญา
จ้างเหมาผลิตแร่ดิบ
กับ เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1002 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

BGRIM ลุย COD
โรงไฟฟา้โซลาร์เวียดนาม 677 MW

อ่านต่อหน้า 3

SUPER เร่งเคลียร์ใบอนุญาต 2 โครงการ
ที่กองทุน SUPEREIF จะเข้าลงทุน หวังใบอนุญาตครบในมิ.ย.

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

พักตัวเพ่ือไปต่อ

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) SQ

SUPER พรอ้มแจ้งเกิด SUPEREIF มูลค่า 8 พันล้านบาท 
เรง่เคลยีรเ์รื่องแก้ไขใบอนุญาต 2 โครงการคาดจบภายใน มิ.ย.นี้
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

 SUPER พร้อมแจ้งเกิด SUPEREIF มูลค่า 8 
พันล้านบาทให้ได้โดยเร็ว ตอนน้ีเร่งเคลียร์เรื่องยื่น
ค�าขอแก้ไขใบอนุญาต 2 โครงการ คาดจบภายใน
เดือนนี้ เหตุท้ังสองโครงการเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว แต่เม่ือแขวงการทางขอ
เวนคืนท่ีดิน จึงต้องยื่นขอแก้ไขใบอนุญาตส�าคัญ 
5 ฉบับ ตอนนี้เหลือเพียงใบรับรองการก่อสร้าง
อาคารฉบับเดียวท่ีคาดจะได้รับจาก กกพ.ภายใน 
มิ.ย.62 จากนี้พร้อมเดินหน้าลุยเปิดให้จองซ้ือ
หน่วยลงทุนและเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

 นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธาน
คณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ 
เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (SUPER) กล่าวว่าก่อนหน้า
นี้ ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งผลการอนุมัติการจัด
ต้ังของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant 
Infrastructure Fund หรือ “SUPEREIF” ) แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 14 
มีนาคม 2562 โดยท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) 
ก�าหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกอง
ทุนได้ต่อเมื่อโครงโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ท่ีกอง
ทุนฯ จะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิได้รับใบอนุญาตท่ี

เก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว 

 ท้ังน้ีโครงการโรงไฟฟ้ า 2 โครงการ ได้เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมา
แขวงการทางได้มีหนังสือขอเวนคืนท่ีดินท่ีเป็น
ท่ีต้ังของโครงการบางส่วนเพื่อท�าการก่อสร้าง
ถนน เป็นผลท�าให้ต้องมีการปรับพื้นท่ีของท้ัง 2 
โครงการ บริษัทจึงมีความจ�าเป็นต้องยื่นค�าขอ
แก้ไขใบอนุญาตท่ีส�าคัญรวม 5 ฉบับ 

 โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด�าเนินการและ
ติดตามอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
ความคืบหน้าล่าสุดท้ัง 2 โครงการได้รับใบอนุญาต
มาแล้ว 4 ฉบับคือ 1.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(อ.1) 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.
4) 3.ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 4.ใบ
อนุญาตผลิตพลังงานควบคุม(พ.ค.2) เหลือเพียง
ฉบับท่ี 5.คือใบรับรองการก่อสร้างอาคาร(อ.8) 
ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน(กกพ.) ภายใน
เดือนมิถุนายน 2562 

 อน่ึง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะลงทุนใน

โครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดก�าลังการผลิต 118 
เมกะวัตต์ มูลค่ากองทุน 8,000 ล้านบาท กองทุน
มีจุดเด่นท่ีส�าคัญคือ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผูกสัญญายาว 
25 ปี ท�าให้มีรายได้ท่ีชัดเจนและแน่นอน และท่ี
ส�าคัญส�าหรับนักลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ยัง
ได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีรายได้จาก
เงินปันผล ในช่วง 10 ปีแรก

 ท่ีผ่านมา ได้มีการเดินทางไปโรดโชว์ให้กับนัก
ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยในหัวเมือง
หลัก กองทุน SUPEREIF ได้รับการตอบรับอย่าง
ท่วมท้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนสม�าเสมอ คาด
การณ์ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีสูงถึง 7% เหมาะกับ
คนท่ีต้องการออมในระยะยาว และยอมรับความ
เสี่ยงได้ในระดับท่ีเหมาะสม

 ส�าหรับเงินท่ีได้รับจากการจัดต้ังกองทุนดัง
กล่าว SUPER มีแผนท่ีจะน�าไปใช้ส�าหรับการคืน
หนี้สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และ
รองรับการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าท้ังในและต่าง
ประเทศ ผลักดันธุรกิจเติบโตต่อไปในอนาคต

ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1002 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

SUPER เร่งเคลียร์ใบอนุญาต 2 โครงการ
ที่กองทุน SUPEREIF จะเข้าลงทุน หวังใบอนุญาตครบในมิ.ย.
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 นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอิค
วิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) SQ เปิด

เผยว่า ตามท่ีบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบ

กับ บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จ�ากัด เมื่อ

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อด�าเนินการการ

ผลิตแร่ดิบ ณ เหมืองเฮนดา เมืองเมตตา ทวาย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังท่ีแจ้งต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น

 แต่เนื่องจากนับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

จนถึงปัจจุบัน บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จ�ากัด 

ยังต้องใช้เวลาใน การต่ออายุประทานบัตรระยะ

ยาวจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

และยังไม่สามารถระบุระยะเวลาท่ีแน่ชัด ในการ

ได้ประทานบัตรให้กับบริษัทฯ ทราบได้ ดังน้ันเพื่อ

เป็นการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้นเป็น ส�าคัญ คณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบ 

กับบริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จ�ากัด ใน การ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2562 เมื่อ

วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญา

ด้วยความสมัครใจ ของท้ัง 2 ฝ่าย โดยบริษัทไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด 

ซึ่งการยกเลิกสัญญานี้ ท�าให้บริษัท ประหยัดค่าใช้

จ่ายในการบริหารโครงการได้มากขึ้น

 ปัจจุบัน บริษัทยังมีโครงการขนาดใหญ่อีก

หลายโครงการ ท่ีได้เซ็นสัญญา และอยู่ระหว่างด�า

เนินงาน โดยมูลค่า งานในปัจจุบันอยู่ท่ี 30,310 

ล้านบาท อน่ึงเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ 

ท่ีบริษัทจัดหาไว้เพื่อการเตรียมงานในช่วงท่ี ผ่าน

มามูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท บริษัทได้จ�าหน่าย

ให้แก่บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จ�ากัด ไปบาง

ส่วนและส่วนท่ี เหลือท้ังหมดบริษัทสามารถน�าไป

ใช้ในโครงการ อ่ืนๆ ท่ีมีในปัจจุบัน และโครงการ

ใหม่ในอนาคตซึ่งบริษัทพยายามหา โครงการท่ีมี

ศักยภาพอย่างแท้จริงเพื่อเสริมสถานะงานในมือ 

(backlog) ให้มั่นคงต่อไป

 ด้าน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี 
(ประเทศไทย)  ระบุในบทวิเคราะห์หลัก

ทนัพย์ว่า  มีมุมมองเป็นลบต่อข่าวดังกล่าว จาก

ฐานปริมาณงานในมือ (Backlog) ท่ีจะลดลงจาก

งานนี้ประมาณ 3.7 พันล้านบาท ท�าให้คงเหลือ 

2.8 หมื่นล้านบาท งานดังกล่าวบริษัทเคยคาดว่า

จะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นในช่วงปี 61-67 เพื่อชดเชย

งานแม่เมาะ7 ท่ีลดลง ท้ังนี้ แม้ว่าบริษัทได้รับรู้

รายได้จากการขายทรัพย์ในไตรมาส 2/62 เพิ่ม

ขึ้น แต่จากแนวโน้มรายได้ท่ีลดลงจากการยกเลิก

งานนี้ รวมท้ังโอกาสในการประมูลงานใหม่ท่ีจะ

เข้ามายังไม่เด่นชัด จึงแนะน�าหลีกเล่ียงการลงทุน

ในระยะสั้น โดยยังอยู่ระหว่างการปรับประมาณ

การ SQ

ฉบับที่ 1002 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

SQ บอกเลิกสัญญา
จ้างเหมาผลิตแร่ดิบ
กับ เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์
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 บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เติบโตตามเป้าเดิน
หน้าทยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
(COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในช่วง 3-13 มิถุนายน 
ประสบความส�าเร็จในการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังสองแห่ง
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขนาดรวม 677 
เมกะวัตต์ ดันก�าลังการผลิตท่ีเปิดด�าเนินการแล้ว
เติบโตอีก 31% เริ่มรับรู้รายได้ทันที

 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ 
‘BGRIM’ เปิดเผยว่า โครงการ DAU TIENG 1 
และ DAU TIENG 2 (DT1&2) ขนาดก�าลังการ
ผลิตติดต้ังรวม 420 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
อาเซียนได้เปิดจ�าหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ให้
แก่ Electricity of Vietnam (EVN) แล้วเม่ือวันท่ี 
3 และ 13 มิถุนายน ตามล�าดับ และโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาด
ก�าลังการผลิตติดต้ัง 257 เมกะวัตต์ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้เปิดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) ให้แก่ EVN แล้วเช่นกันเมื่อวัน
ท่ี 10 มิถุนายนท่ีผ่านมา ถือเป็นการ COD ก่อน

ก�าหนดท้ัง 2 โครงการ โดยเริ่มรับรู้รายได้แล้วภาย
ใต้สัญญาการรับซ้ือไฟฟ้าในอัตรา Feed-in-Tariff 
(FiT) 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
เป็นระยะเวลา 20 ปี

 การจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของท้ัง 2 
โครงการรวมก�าลังการผลิต 677 เมกะวัตต์นี้ ท�าให้
ก�าลังการผลิตท่ีเปิดด�าเนินการแล้วของ บี.กริม. 
เพาเวอร์เติบโตถึง 31% โดยมีสัดส่วนก�าลังการ
ผลิตจากพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 30% จากเดิม
ประมาณ 10%

 จากความส�าเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ บี.กริม เพา
เวอร์ ‘BGRIM’ มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์รวมท้ังสิ้น 45 โครงการ โดยเป็นโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม 17 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 24 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน�า 3  
โครงการ และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 โครงการ 
มีก�าลังการผลิตรวมท้ังสิ้น 2,892 เมกะวัตต์ และ
มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
อีก 11 โครงการ ซึ่งจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ภายในปี 2568 ท�าให้ก�าลังการผลิตรวมท้ังหมด
เพิ่มเป็น 3,245 เมกะวัตต์

 ท้ังนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังรุกหาโอกาสขยาย
การลงทุนต่อเนื่องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายก�าลังการผลิต 5,000 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 โดยในต่างประเทศ
นั้น บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับโอกาสจากรัฐบาล
เวียดนามให้เป็นผู้ศึกษาและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพิ่มเติม ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา
ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
อีกหลายโครงการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุน
ภายในปลายปีนี้ ยิ่งไปกว่า
นั้น ยังมีการร่วมมือกับ
พันธมิตรท่ีแข็งแกร่ง
ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนในโครงการ
อีกหลายแห่งใน ประเทศ
เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ท้ัง
ในรูปแบบของการ
สร้างโครงการใหม่
และการเข้าซื้อ
กิจการด้วย

ฉบับที่ 1002 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

BGRIM ลุย COD
โรงไฟฟา้โซลาร์เวียดนาม 677 MW
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 พักตัวเพื่อไปต่อ!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวันศุกร์ท่ีผา่นมาเจ้าค่ะ ยอ่พัก

ตัวลงมาปิดท่ี 1,672.33 จุด ลดลง -1.81 จุดเจ้าค่ะ ในสัปดาห์นี้เจ๊มองยังคงมีแนว

โน้มปรับตัวสูแ่นวต้าน 1,680 จุดเจ้าค่ะ ใครรอซื้อหุ้นกันอยูพ่รุง่นี้อาจมีจังหวะอ่อน

ตัวให้ดูกันบ้างนะเจ้าคะ จับตากันต่อเจ้าค่ะ

 ขยับขึ้นมาท�านิวไฮใหมใ่นรอบปีจนได้เจ้าค่ะ ส�าหรับป่าวล้อมเมือง CPALL 

ไมเ่สียแรงท่ีเฝ้าติดคามกันมา ล่าสุดพุง่ขึ้นมาท�านิวไฮท่ี 83.25 บาทเจ้าค่ะก่อนตะ

ยอ่มาปิดท่ี 83.00 บาท ซึ่งจากแนวโน้มและทิศทางของราคา ก็อดคิดไมไ่ด้ล่ะสิ

เจ้าค่ะว่ามีแนวโน้มท่ีจะขึ้นไปท�า ATH ใหมเ่ร็วๆนี้เจ้าค่ะ จากปีท่ีแล้วท่ีเคยทดสอบ

ท่ี 90.00 บาทเจ้าค่ะ ใครสายลงทุนระยะยาวเจ๊ก็อยากให้โฟกัสกันสักหนอ่ยเจ้าค่ะ 

อาจจะช้าบ้างแต่ดูแล้ว ขึ้นไปได้ถึงแนน่อนเจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นท้อปฟอร์มสุดๆมนชว่งนี้ก็คงไมพ่้นหุ้นกลุ่ม EEC นะเจ้าคะ อยา่ง

ท่ีเจ๊บอกไปหุ้นกลุ่มจะกลับมาสดใส หลังจากเลือกต้ังชัดเจน รัฐบาลพร้อมสรรพ 

บวกกับทุนต่างชาติท่ีทยอยเข้ามาลงทุนในบ้านเราต่อเนื่องเจ้าค่ะ มาดูตัวแรกกัน

ก่อนเจ้าค่ะ ส�าหรับ WHA ก่อนอ่ืนปรบมือดังๆกันสักหนอ่ยเจ้าค่ะ พุง่ท�า ATH 

ใหม ่4.62 บาทเจ้าค่ะ ก่อนจะปิดท่ี 4.56 บวกชึ้นมา 3.64% ท้ิงชว่งไว้ให้เก็งก�าไร

ลุ้นเบรกกันต่อ อิอิ สว่น AMATA ปิดท่ี 23.50 บาท บวกขึ้นมา 1.29% มีลุ้นต้าน

แรกเบาๆ 24.00 บาทกันก่อน และ ROJNA ปิดท่ี 5.65 บาท บวกขึ้นมา 2.73% 

ร้อนแรงไมแ่พ้เจ้าค่ะ จับตาลุ้นว่ิงต่อในสัปดาห์นี้กันเจ้าค่ะ ใครชอบกบุม่นี้เน้นมอง

ตอนยอ่ไว้เจ้าค่ะ รับรองฟินๆแนน่วล

 เป็นอันว่าหลุดจากการเข้าเกณฑ์เจ้าค่ะส�าหรับหุ้นซิ่งแมลู่ก AI และ AIE 

เจ้าค่ะ ได้เวลาแซบ่กันต่อเจ้าค่ะ มาดูแม ่AI กันก่อน ล่าสุดขึ้นมาท�าไฮ 1.48 บาท 

ก่อนจะยอ่มาปิดท่ี 1.45 บาท บวกขึ้นมา 2.84% เจ้าค่ะ สัปดาห์นี้มาลุ้นเบรกกัน

ต่อเจ้าค่ะ สว่น AIE ยอ่มาพักตัวเหลืองๆหลังจากท่ีคาดจะติด Cash Balance มา

ปิดท่ี 0.71 บาท คาดว่าแรงขายจะหมดไปพร้อมเข้าสูโ่หมดซิ่งๆในสัปดาห์นี้เชน่กัน

เจ้าค่ะ ขาซิ่งจับตากันให้ดีเจ้าค่ะ

 มาดูกระแสความร้อนแรงหลังปรับราคาน�ามันปาลม์เจ้าค่ะ ซึ่งก็ท�าให้เหล่าหุ้น

น�ามันปาลม์ปรับตัวขึ้งแรงจาการเก็งก�าไรเจ้าค่ะ โดยเฉพาะ VPO UVAN นะ

เจ้าคะ ซึ่งเจ๊มองว่าเป็นการเก็งก�าไรระยะสั้นเจ้าค่ะ จากจุดนี้สายเก็งก�าไรท้ังหลาย

เจ๊อยากให้เน้นเข้าไวออกไวมีวินัยกันเจ้าค่ะ ขึ้นแรงลงแรง ก�าไรรีบชิ่งก่อนจะติด

ยาวเจ้าค่า 

 ปิดท้ายกันด้วยเสี่ยตา WORK กันหนอ่ย เมื่อวันศุกร์ท่ีผา่นมาแซบ่อยา่

บอกใครเชียวเจ้าค่ะ พุง่ขึ้นมาท�าไฮ 24.20 บาท แรงในชว่งท้ายตลาดพร้อมวอลุ่ม

แนน่ ก่อนจะยอ่มาปิดท่ี 24.10 บาท บวกขึ้นมา 2.55% หลังมีการสร้างผังใหม ่หวัง

ดึงเรตต้ิงสูงขึ้น-Downside Risk ต�า ฟากโบรกฯ แย้ม เริ่มเข้าชว่งเทิร์นอะราวด์ใน 

Q/62 นี้ด้วยเจ้าค่ะ มาลุ้นกลับขึ้นมาบน 25.00 บาทกันต่อ รอบนี้เสี่ยตาจัดให้ทุก

คนหนอ่ยนะเจ้าคะ อิอิ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไมซ่ิ่งไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้นา่ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไมไ่ด้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอยา่ลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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พักตัว
เพ่ือไปต่อ!!
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