
SMPC หั่นเป้ายอดขายปี62 เหลือ 6.9 ล้านใบ จากเดิม 7.9 ล้านใบ 

รบัผลกระทบสงครามการค้า แต่คาดครึง่ปีหลังดกีว่าครึง่ปีแรกหลัง

เข้าสูช่่วงไฮซซีั่น ซุม่เจรจากับพันธมิตรท้องถ่ิน ลงทนุสรา้งโรงงาน

ผลิตถังแก๊สในประเทศแอฟริกาคาดได้ข้อสรุปสิ้นปีนี้

เล่นตามน�า!!ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้รีบาวน์ขึ้นมาแรงนะเจ้าคะ พุ่ง
ขึ้นมาปิดท่ี 1,638.24 จุด เพิ่มขึ้น +12.67 จุด แกร่งกว่ารอบบ้าน 
ด๊ีด๊าตอบรับตัวเลขส่งออกงวด ก.ค. ขยายตัว 4.28% ดีกว่าท่ีตลาด
คาดไว้ว่าจะติดลบราว 2% เจ้าค่ะ

บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) RATCH ประกาศความส�าเร็จการเข้าซ้ือกิจการโรงไฟ

ฟ้าเอสพีพี ระบบ โคเจนเนอเรชั่นของ บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ�ากัด มูลค่าโครงการรวม 

5,726.68 ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีก�าลังผลิตติดต้ัง 110 เมกะวัตต์ และก�าลังผลิตไอน�า 

10 ตัน ต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก ต้ังอยู่บริเวณทิศใต้ของเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยได้เดินเครื่องผลิต

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด(มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยถึงกรณีท่ีมี

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สั่งปรับ บริษัทเงินทุนศรีสวัสด์ิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BFIT ปล่อยกู้เกินกว่าอัตราดอกเบ้ียท่ี

บริษัทประกาศว่า  ไม่ได้เก่ียวข้องกับ SAWAD และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ SAWAD

RATCH คาดรบัรูร้ายได้โรงไฟฟ้าเอสพีพี ระบบ โคเจนเนอเรชั่น 
ขนาด 110 MW ใน Q3/62 ดันยอด COD เพ่ิมเป็นกว่า 7,000 MW

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
นายสรุศกัดิ ์เอิบสริสิขุ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

หรอื SMPC เปิดเผยว่า บรษัิทฯปรบัลดเป้ารายได้ปี 2562 เหลือใกล้เคยีงกับปี

ก่อนทีท่�าได้ 4,696.88 ล้านบาท จากเดิมคาดท�าได้ 5,000 ล้านบาท อยา่งไรก็

ตามบรษัิทฯ จะพยามยามรกัษาอัตราก�าไรสุทธิให้อยู่ที่ 11.89% ด้วยการหา

ตลาดทีไ่ม่มกีารแข่งขันสงูเพื่อรกัษามารจ้ิ์น

SMPC หั่นเป้ายอดขายปี62
เหลือ 6.9 ล้านใบ

หลังธปท.ลงดาบ BFIT /คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-30%

รับผลกระทบสงครามการค้า

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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ฉบับที่ 1047 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

RATCH จ่อรับรู้รายได้
โรงไฟฟา้โคเจนฯ ใน Q3/62

SAWAD ลั่นไม่กระทบ

สมัครสมาชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

เล่นตามน�้า

อ่านต่อหน้า 3

SAWAD ล่ันไม่กระทบกรณีธปท.สั่งปรับ BFIT  ระบุเคลียร์ปัญหาจบแล้ว - ปัจจุบัน
ท�าธุรกิจภายใต้กรอบแบงก์ชาติ   ด้านโบรกฯ  ใองข่าวBFITโดน ธปท.ปรบัฐานแหกกฎ 

ไม่กระทบพื้นฐาน ถ้าหุ้น SAWADลง เป็นโอกาสสะสม เหตุก�าไรโตทุกไตรมาส

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สหมิตรถังแก๊ส 

จ�ากัด (มหาชน) หรอื SMPC

นางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูอ้�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  

บรษัิท ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชั่น จ�ากัด(มหาชน) หรอื SAWAD
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 นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวย
การฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SAWAD เปิดเผยถึงกรณีท่ีมีรายงานข่าวจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)สั่งปรับ บริษัทเงินทุน

ศรีสวัสด์ิ จ�ากัด(มหาชน)หรือ BFIT ปล่อยกู้เกินกว่า

อัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทประกาศว่า  ไม่ได้เก่ียวข้องกับ 

SAWAD และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของ SAWAD  เนื่องจากเป็นการด�าเนินการของบริษัท

ลูก ซ่ึงเรื่องดังกล่าวได้เกิดกับพอร์ตลูกหนี้เก่าช่วงปี 

2560  และปัจจุบันก็ได้มีการด�าเนินการแก้ไขให้ถูก

ต้องเรียบร้อยแล้วต้ังแต่ปี 2561 และ กรณีดังกล่าวจะ

ไม่ส่งผลกับแผนการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทท้ังใน

ปัจจุบันและในอนาคต

 นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการด�าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ยึดตามหลักเกณฑ์ของ

ธปท.โดยท่ีผ่านมาหลังจากท่ีทางกลุ่มศรีสวัสด์ิฯได้

เข้าไปซ้ือหุ้นในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ BFIT ก็ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ของบริษัท ท�าให้ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ท�าธุรกิจภายใต้กรอบ

กฎหมายทุกขั้นตอน ท�าให้ไม่ได้มีความเสี่ยงในการ

ด�าเนินธุรกิจ

 อย่างไรก็ตามแผนการด�าเนินธุรกิจในปีนี้ยังคง

เป็นไปตามเป้าหมายเดิมท่ีต้ังเป้ารายได้เติบประมาณ 

20-30%  พร้อมท้ังเดินหน้าขยายสาขาให้คลอบคลุม

ทุกพื้นท่ี ภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีจ�านวนสาขาท้ังสิ้น

ประมาณ 3,400-3,500  สาขา  ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ต

ลูกหนี้มีอัตราการเติบโตในทิศทางเดียวกับรายได้จาก

ช่วงสิ้นสุดไตรมาส2/2562  พอร์ตลูกหนี้มีมูลค่า 3.2 

หมื่นล้านบาท 

 ด้านบทวิเคราะห์ บล.โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผย

ว่า เราคาดข่าว BFIT โดนธปท. เปรียบเทียบปรับ

เรื่องการเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราท่ีประกาศไว้เป็น 

sentiment เชิงลบกดดันราคาหุ้น SAWAD เนื่องจาก

อาจท�าให้ตลาดกังวลว่า BFIT ต้องปรับอัตราดอกเบี้ย

และค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าลง

 อย่างไรก็ตามจากการสอบถามบริษัทพบว่า 

ความผิดเรื่องการเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นสัญญา

เก่าท่ีเกิดต้ังแต่ช่วง 2017 ซึ่งเป็นช่วงแรกท่ี SAWAD 

เริ่มปล่อยสินเชื่อผ่าน BFIT ปัจจุบันบริษัทได้แก้ไข 

ท�าให้การเก็บดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา

แล้ว ดังนั้นไม่กระทบต่อสัญญาท่ีท�าแล้ว ณ ปัจจุบัน

และการปล่อยสินเชื่อใหม่

 ในส่วนของค่าปรับ 1.6 ล้านบาท บริษัทจะจ่าย

ใน 3Q19F แต่ไม่มีผลต่อประมาณการของเราอย่างมี

นัยส�าคัญ เรายังคงมุมมองก�าไรสุทธิ 3Q19F เพิ่มข้ึน 

y-y, q-q จากคาดสินเชื่อท่ีเติบโตดีต่อเนื่อง ประกอบ 

Minority interest ท่ีลดลง เพราะ การเพิ่มทุนและท�า 

tender ใน BFIT ท�าให้ถือ BFIT เพิ่มจาก 45% เป็น 

82% รวมถึง SAWAD ได้ปรับ rating เป็น "BBB+" 

จาก "BBB" ซึ่งค่อย ๆ ส่งผลดีต่อต้นทุนเงินทุน และคง

คาดการณ์ก�าไรสุทธิ 2019F เดิมท่ี 3,778 ลบ. โตเด่น 

+36% y-y

 เนื่องจากข่าวดังกล่าวไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐาน 

หากราคาปรับตัวลง มองเป็นโอกาสในการสะสม โดย

คง SAWAD เป็น Top pick ท่ี TP20F 69 จาก i) แนว

โน้มก�าไรสุทธิท่ีคาดโตดี y-y ทุกไตรมาส ประกอบจะ

โต +36% y-y ใน 2019F รวมถึงยังโตในระดับท่ีน่า

สนใจ +25% CAGR ช่วง 2019 - 21F ii) การปล่อย

สินเชื่อผ่าน BFIT มีจุดเด่นเหนือคู่แข่ง คือ มี room ใน

การเก็บดอกเบี้ยสูงสุดได้มากกว่าคู่แข่ง iii) มีฐานเงิน

ทุนแข็งแกร่งรองรับการเติบโตในอนาคต

หลังธปท.ลงดาบ BFIT /คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-30%
SAWAD ลั่นไม่กระทบ
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 นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้
จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SMPC เปิดเผยว่า  บริษัทฯ

ปรับลดเป้ารายได้ปี 2562 เหลือใกล้เคียงกับปีก่อน

ท่ีท�าได้ 4,696.88 ล้านบาท จากเดิมคาดท�าได้ 

5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยาม

ยามรักษาอัตราก�าไรสุทธิให้อยู่ท่ี 11.89 % ด้วย

การหาตลาดท่ีไม่มีการแข่งขันสูงเพื่อรักษามาร์จ้ิน

 อีกท้ัง บริษัทฯได้ปรับลดเป้าปริมาณการขาย

ปีนี้เหลือ 6.9 ล้านใบ จากเดิมต้ังไว้ 7.9 ล้านใบ 

เนื่องจาก ครึ่งปีแรกท่ีผ่านมาบริษัทฯไม่สามารถท�า

ยอดขายได้เป็นไปตามเป้า โดยบริษัทฯมีปริมาณ

การขายเพียง 2.8 ล้านใบ หลังได้รับผลกระทบ

จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ท�าให้

เศรษฐกิจท่ัวโลกเกิดการชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ลงทุน

หลายรายหันมาส่ังซื้อสินค้าแบบพอใช้เท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่ายอดขายในครึ่งปีหลัง

จะดีกว่าครึ่งปีแรกหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซ่ัน  และคาด

ว่าแนวโน้มปริมาณการขายปี2563จะเพิ่มขึ้นเป็น 

7.9 ล้านใบ และปี2564 เพ่ิมเป็น 9.1 ล้านใบ

ด้านอัตราการใช้ประโยชน์ (utilization rate)

ปัจจุบันอยู่ท่ี 58% จากจ�านวน 10 ล้านใบ หากบ

ริษัทฯสามารถท�าปริมาณขายได้ตามเป้าท่ีวางไว้

จะส่งผลให้อัตราการใช้ประโยชน์ปรับตัวขึ้นเป็น 

69% ส่วนปี2563 เพิ่มเป็น 79%  และปี2564 เพิ่ม

เป็น 91% 

 "เราได้มีการปรับแผนยอดขายในปีนี้เหลือ

เพียง 6.9 ล้านใบ จากเดิม 7.9 ล้านใบ โดยมอง

ว่าครึ่งปีหลังจะยังคงท�ายอดขายได้ตามแผน แต่

ครึ่งปีแรกท่ีผ่านมาเราไม่สามารถท�ายอดขายได้

เป็นไปตามเป้า ซึ่งเทรดวอร์ท�าปั่ นป่วนไปหมด

ท�าให้ผู้ลงทุนลังเลจากท่ีจะสั่งสินค้าแบบระยะยาว

เปล่ียนเป็นสั่งแบบแค่พอใช้เท่านั้น และถึงแม้ภาพ

รวมธุรกิจปีของเราจชะลอแต่ยังไงมันก็ยังขายได้

เพราะเป็นสินค้าท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน " นาย

สุรศักด์ิ กล่าว 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ศึกษาการลงทุน

ในต่างประเทศเพื่อหลีกเล่ียงการลดอัตราภาษีท่ี

เผชิญอยู่ในปัจจุบัน หลังบางประเทศได้มีการต้ัง

ก�าแพงภาษีสินค้าน�าเข้า

 ส่วนค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าบริษัทฯยอมรับว่าได้

รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวเน่ืองจากมีสัดส่วน

การส่งออกถึง 90% แต่บริษัทฯได้ท�าสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ไว้

บ้างแล้ว 

 ขณะท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับกับ

พันธมิตรท้องถ่ิน ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตถัง

แก๊สในประเทศแอฟริกาคาดได้ข้อสรุปสิ้นปีนี้

 ท้ังนี้ บริษัทฯประเมินว่าอุตสาหกรรม LPG จะ

มีการเติบโตเฉล่ียปีละ 4-6% ในทุกๆปีจากความ

ต้องการใช้อุตสาหกรรมและครัวเรือน และบริษัทฯ

มองว่าในอนาคตเอเชียและแอฟริกามีแนวโน้วหัน

มาใช้แก๊สมากขึ้นจากเดิมท่ีใช้ถ่าน 

 ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้ บริษัทฯวางไว้ท่ี 100 

ล้านบาท ใช้รองรับการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลงทุนในเร่ืองโรบอท 

ฉบับที่ 1047 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

SMPC หั่นเป้ายอดขายปี62
เหลือ 6.9 ล้านใบ

รับผลกระทบสงครามการค้า
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 บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) RATCH   

ประกาศความส�าเร็จการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า

เอสพีพี ระบบ โคเจนเนอเรช่ันของ บริษัท นวนคร

การไฟฟ้า จ�ากัด มูลค่าโครงการรวม 5,726.68 

ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีก�าลังผลิตติดต้ัง 110 

เมกะวัตต์ และก�าลังผลิตไอน�า 10 ตัน ต่อชั่วโมง 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ต้ังอยู่บริเวณ

ทิศใต้ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี โดยได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายแก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2556

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้น

บุริมสิทธิ รวม 99.97% ของบริษัท นวนครการ

ไฟฟ้า จ�ากัด ("NNE") เป็นเงินจ�านวน 1,998.40 

ล้านบาท ส่งผลให้ราช กรุ๊ป เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

และได้รับสิทธิในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

เอสพีพีดังกล่าว และคาดว่าราช กรุ๊ป จะเข้าไป

ด�าเนินการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแห่งน้ีอย่างเป็น

ทางการได้ในเดือนตุลาคม ศกน้ี

 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า การเข้าซื้อ

กิจการในโครงการโรงไฟฟ้านวนครโคเจนเนอ

เรชั่น เป็นความส�าเร็จในการขยายการเติบโตตาม

แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้

จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคง

กระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น เพราะ

เป็นโครงการท่ีเดินเครื่องจ�าหนายกระแสไฟฟ้า

แล้ว และยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ท่ีมี

ระยะเวลาคงเหลือเกือบ 20 ปี

 "โครงการนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ 

ได้ทันที โดยกระแสไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์จ�าหน่าย

แก่กฟผ. ส่วนกระแสไฟฟ้าท่ีเหลือ พร้อมท้ังไอ

น�า จะผลิตและจ�าหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ซึ่งบริษัทฯ มี

แผนท่ีจะขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมให้มากข้ึน 

อีกท้ังยังมีแผนท่ีจะขยายก�าลังการผลิตเพิ่มข้ึนใน

อนาคตอีกด้วย ส�าหรับเงินลงทุนบริษัทฯ ได้จัดสรร

เงินทุนและจัดหาเงินกู้สัดส่วน 35 ต่อ 65 เพื่อซ้ือ

โครงการดังกล่าวและคาดว่าดีลจะเสร็จสมบูรณ์ใน

เดือนกันยายนศกนี้" นายกิจจา กล่าว

 ความส�าเร็จในการซื้อกิจการโรงไฟฟ้านวนคร

ครั้งนี้ ส่งผลให้ก�าลังผลิตท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ตามสัดส่วนการลงทุน เพิ่มขึ้นเป็น 7,047.54 เมกะ

วัตต์ โดยก�าลังผลิตไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการ

จ�าหน่ายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ

ไอน�าท่ีผลิตได้จะถูกขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม

ต่างๆ ท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�าก�าลัง

เติบโต เป็นการช่วยเสริมให้ระบบพลังงานในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีความมั่นคงและมี

เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น" นายกิจจา กล่าวปิดท้าย

ฉบับที่ 1047 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

RATCH จ่อรับรู้รายได้
โรงไฟฟา้โคเจนฯ ใน Q3/62
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 เล่นตามน�า!! ตลาดหุ้นบ้านเราวันน้ีรีบาวน์ขึ้นมาแรงนะเจ้าคะ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 

1,638.24 จุด เพิ่มขึ้น +12.67 จุด แกร่งกว่ารอบบ้าน ด๊ีด๊าตอบรับตัวเลขส่งออก

งวด ก.ค. ขยายตัว 4.28% ดีกว่าท่ีตลาดคาดไว้ว่าจะติดลบราว 2% เจ้าค่ะ ส่วน

ปัจจัยนอกประเทศยังอยู่ในช่วงของการติดตามความคืบหน้าสงครามการค้า-

Brexit-การเมืองในอิตาลี-รายงานผลประชุมเฟดครั้งก่อน ยาวไปถึงการประชุม

เศรษฐกิจประจ�าปีของเฟดด้วยเจ้าค่ะ ช่วงน้ีเล่นกันไปตามน�าลงซื้อขึ้นขายตาม

เทคนิคกันไปก่อนเจ้าค่ะ

 ตัวแรกมาหุ้นใหญ่กลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีเราติดตามกันมาสักพักแล้วนะเจ้าคะ 

ส�าหรับ GPSC วันนี้ว่ิงแรงหลังพักตัวไป 1 วัน พุ่งทยานกลับขึ้นมาได้ใหม่แบบ

ไม่ต้องรอนานเจ้าค่ะ ล่าสุดขึ้นมาปิดท่ี 71.50 บาท บวกขึ้นมา 1.78% งดงาม

จับใจกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ จุดนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายเจ้าค่ะ เล่นกันไปตาม

สัญญาณและเก็งปันผล ต้านถัดไป 73.00 และ 75.25 บาท ATH ตามล�าดับเจ้าค่ะ

 มาดูอีกตัวในกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีจ่อลุ้นท�า ATH เช่นกันเจ้าค่ะ ส�าหรับ GULF 

เจ้าค่ะ วันนี้อวดลวดลายพุ่งแรงขึ้นมาปิดท่ี 133.00 บาท บวกขึ้นมา 6.40% 

จ่อลุ้นเบรคทางเทคนิค 134.50 บาท เพื่อท�า ATH เจ้าค่ะ จุดน้ีถ้าไม่ย่อแนะน�า 

Follow Buy เคาะขวาตามสัญญาณกันไปโลดเจ้าค่ะ 

 วันนี้มาท้ังแม่และลูกเจ้าค่ะ ส�าหรับ TIPCO และ TASCO เจ้าค่ะ น�าโดย 

TIPCO พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 9.80 บาท บวกขึ้นมา 2.08% ไฮของวันเจ้าค่ะ ลุ้นกลับขึ้น

ไปบน 10.00 บาทอีกครั้ง ส่วน TASCO หลังพักตัวไปเมื่อวาน วันนี้ได้ฤกษ์กลับข้ึน

มาใหม่ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 18.70 บาท บวกขึ้นมา 2.75% ลุ้นกลับข้ึนไปบน 20.00 

บาทเช่นกันเจ้าค่ะ ตลาดรีบาวด์แบบนี้ สายเก็งก�าไรเกาะหุ้นสัญญาณดีกระโดด

ขึ้นรถลุ้นกันเจ้าค่ะ

 สัญญาณซื้อกลับมาชัดเจนอีกคร้ังเจ้าค่ะส�าหรับ JMART วันนี้ปิดบวกสวยๆ

พร้อมวอลุ่มหนาแน่นเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 11.40 บาท บวกข้ึนมา 5.56% เจ้าค่ะ 

หลังฟินงบปังๆโตระเบิดตามคาดกันไปแล้ว รอบนี้กลับมาลุ้นไปยืนกรอบบนท่ีเดิม

เหนือ 12.00 บาทเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรเล่นเด้งมาจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายอีกสักตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับยางพารา STA วันนี้แอบร้อนแรงข้ึนมาผิดหู

ผิดตา ล่าสุดขึ้นมาปิดท่ี 10.70 บาท บวกขึ้นมา 4.90% จุดนี้เป็นแนวโน้มลุ้นข้ึน

รอบใหม่เจ้าค่ะ แนะน�าจับตากันให้ดีห้ามกระพริบตามเจ้าค่ะ หลังย่อพักตัวตาม

ตลาดไปแล้ว รอบนี้มาลุ้นให้ขึ้นไปเล่นกรอบเดิมเช่นเดิม ช่วง 11.00-12.00 บาท

เจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นต้นน�าแนะน�าเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เจ้าค่ะ

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

เล่นตามน�้า!!
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