
MTC สุดฮอตติดอันดับหุ้นยั่งยืน ปี 62 ตอกย�ำ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม หนุนสถำบันซื้อหุ้น
เพิ่ม มั่นใจผลงำนปีนี้ทุบสถิตินิวไฮต่อเน่ือง

พักฐาน!! ตลาดบ้านเราวันน้ีก็ผันผวนเช่นเดิมนะเจ้าคะ ล่าสุดย่อ
ลงาปรับพักฐานท่ี 1,620.78 จุด ลดลง 10.65 จุด จากแรงฉุดของ
กลุ่มแบงก์เป็นหลักเจ้าค่ะ หลังประกาศงบ Q3/62 แล้วไม่เด่นไม่ปัง
อย่างท่ีหวังแถมยังมี NPL เพิ่มขึ้นมา

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะ เปิดเผยว่า บริษัท อิน

ฟราเซท จ�ากัด (มหาชน) INSET คาดก�าไรปกติ 3Q62 ท่ี 48 ล้านบาท (+75% QoQ, 

+6% YoY) จาก backlogs ท่ีแข็งแกร่งและอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีฟ้ืนตัว ประมาณการ

ก�าไรปกติปี 2562/63 อาจมี upside risk ราว 10%-15% หากงบออกมาตามคาด

และการ roll out google station ท�าได้ตามคาด

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BFIT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอชี้แจง ผลการด�าเนินงานของ

บริษัทในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรากฏตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีก�าไรสุทธิ 321.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.37 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 191.76% เมื่อ

เปรียบเทียบกับผลก�าไรของปี 2561 ซึ่งมีก�าไรสุทธิจ�านวน 110.23 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เทพหุ้น แนะซื้อ INSET เป้ำปีหน้ำ 3.41 บำท คำดก�ำไร
ปกติ Q3/62 ที่ 48 ล้ำนบำท โต 75% QoQ, 6% YoY Wall Street ตลำดหุ้น

เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

MTC สุดเจ๋งติดอันดับ 1 ใน 98 บริษัท หุ้นยั่งยืนประจ�ำปี 62 จำกตลำดหลัก

ทรพัย์ฯ สะท้อนควำมโดดเด่นในกำรใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 

ตอกย�ำควำมเชื่อมั่น โดยเฉพำะกลุ่มนักลงทุนสถำบัน มโีอกำสเพิ่มสัดส่วนกำร

ถือครองหุ้นมำกขึ้น ฟำก " ชูชำติ เพ็ชรอ�ำไพ" มั่นใจผลงำนปีนี้ ยังเติบโตได้ดี

และสำมำรถทุบสถิติสูงสุดได้ต่อเน่ือง

MTC ติดโผหุ้นยั่งยืนปี 62
หนุนสถาบันซื้อหุ้นเพ่ิม

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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BFIT ก�าไรโค้ง 3/62 พุ่ง 191.76%

นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) หรอื MTC

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมกำรผูจั้ดกำร 

บรษัิทเงินทนุ ศรสีวัสดิ ์จ�ำกัด (มหำชน) หรอื BFIT

"ดวงใจ แก้วบุตตำ"  บิ๊ก BFIT แจงผลงำนโค้ง 3/62 พุ่ง 191.76% 
หลังรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม - ค่ำใช้จ่ำยลด - หนี้สงสัยจะสูญลดลง
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 นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BFIT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอ

ชี้แจง ผลการด�าเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 

ปี 2562 ปรากฏตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมี

ก�าไรสุทธิ 321.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.37 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึ้น 191.76% เมื่อเปรียบเทียบกับผล

ก�าไรของปี 2561 ซึ่งมีก�าไรสุทธิจ�านวน 110.23 

ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

 1. การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน 

265.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของราย

ได้ดอกเบี้ยจ�านวน 212.89 ล้านบาท และการลด

ลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 52.37 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย จ�านวน 

212.89 ล้านบาท เกิดจาก

 - การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้

สินเช่ือจ�านวน 212.12 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้อง

กับการเติบโตของพอร์ตลูกหน้ีท่ีเพิ่มขึ้นจาก 

16,144.94 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 

เป็น 19,588.97 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 

2562 หรือเพิ่มขึ้น 21.33%

 - การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากรายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (Repo) จ�านวน 

1.83 ล้านบาท เป็นผลจากขนาดการท�าธุรกรรม

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

 - การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

ในตราสารหน้ีจ�านวน 1.05 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผล

จากการขายและการครบก�าหนดไถ่ถอนของเงิน

ลงทุนในปี 2561 ขณะท่ีปี 2562 บริษัทไม่มีการ

ลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้

 การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จ�านวน 

52.37 ล้านบาท เกิดจาก

 - การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับ

ฝากจ�านวน 14.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นของเงินรับฝากเฉล่ียเมื่อเทียบกับปี 2561

 - การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินน�า

ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนฟื้ นฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินจ�านวน 3.93 ล้านบาท 

ซึ่งแปรผันตามการลดลงของสัดส่วนของสัดส่วน

เงินรับฝาก และเงินกู้ยืม

ฉบับที่ 1089 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

BFIT ก�าไรโค้ง 3/62 พุ่ง 191.76%
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 - การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสาร

หนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมจ�านวน 63.38 ล้านบาท ซ่ึง

เป็นผลจากการลดลงของเงินกู้ยืมเฉล่ียเพื่อใช้ใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท จากประมาณ 7,800 

ล้านบาท ส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 

2561 เป็น 2,300 ล้านบาท ส�าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 หรือลดลง 70.51%

 2. การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมท่ี

เก่ียวข้องกับเงินให้สินเชื่อจ�านวน 11.54 ล้านบาท 

ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของพอร์ตลูกหน้ีของ

บริษัทตามท่ีกล่าวไปแล้วในข้อ 1

 3. การลดลงของรายได้จากการด�าเนินงา

นอ่ืนๆ จ�านวน 40.60 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ือง

มาจากการลดลงของก�าไรจากการขายทรัพย์สิน

รอการขาย

 4. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการด�าเนิน

งานอ่ืนๆ จ�านวน 15.60 ล้านบาท เน่ืองจาก

 - การลดลงของค่าบริหารจัดการสินเชื่อ

จ�านวน 62.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่ม

พนักงานเพื่อจัดเก็บหนี้เองในบางพื้นท่ี

 - การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีอากรจ�านวน 10.81 

ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้

ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

 - การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์และค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆจ�านวน 67.39 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับ

การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ และการขยายตัวของ

ธุรกิจ

 5. การลดลงของรายการหนี้สงสัยจะสูญ

จ�านวน 44.58 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทได้น�า

มูลค่าของหลักประกันมาหักออกจากราคาตาม

บัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินส�ารอง ท้ังนี้การ

ปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับแนนโยบายการจัด

ชั้นและการกันส�ารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

 6. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 

53.07 ล้านบาท ซ่ึงแปรผันตามการเพิ่มข้ึนของ

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

 โดยสรุปก�าไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 3 

ปี 2562 ตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�านวน 

321.60 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 

0.58 บาท เปรียบเทียบกับก�าไรสุทธิต่อหุ้นจ�านวน 

0.20 บาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2561

 ส�าหรับก�าไรเบ็ดเสร็จรวมซึ่งได้รวมการวัด

มูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก

จากงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

เผื่อขาย และภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไว้ด้วยนั้น ในไตรมาส 3 

ปี2562 บริษัทมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมจ�านวน 322.03 

ล้านบาท ขณะท่ีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาส

เดียวกันของปี 2561 มีจ�านวน 109.63 ล้านบาท

ฉบับที่ 1089 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

BFIT ก�าไรโค้ง 3/62 พุ่ง 191.76%
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 MTC สุดเจ๋งติดอันดับ 1 ใน 98 บริษัท หุ้น

ยั่งยืนประจ�าปี 62 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อน

ความโดดเด่นในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล ตอกย�าความเช่ือมั่น โดยเฉพาะกลุ่ม

นักลงทุนสถาบัน มีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการถือครอง

หุ้นมากขึ้น ฟาก "ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ" มั่นใจผลงาน

ปีนี้ ยังเติบโตได้ดีและสามารถทุบสถิติสูงสุดได้ต่อ

เนื่อง

 นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTC 
เปิดเผยว่าการท่ีบริษัทฯได้รับคัดเลือกเข้าสู่ราย

ชื่อ 1 ใน 98 หุ้นท่ีมีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะท่ีเป็นบริษัท

จดทะเบียนท่ีมีความรับผิดชอบในการด�าเนิน

ธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance: 

ESG) สะท้อนถึงความต้ังใจของบริษัทฯในด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

และการแสดงความรับผิดชอบท่ีโดดเด่นครบทุก

มิติ ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงิน

ท่ีดี อันจะน�าไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุน

ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนได้จริง

 "ในฐานะบริษัทฯท่ีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหุ่น

ยั่งยืนในปีนี้ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็น

สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย ซ่ึงคาดหวังว่าจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้

ลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน 

และท�าให้มีโอกาสเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น"

 ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า แนวโน้ม

การด�าเนินธุรกิจในโค้งสุดท้ายของปีนี้ ยังอยู่ใน

ทิศทางท่ีดี ท�าให้มั่นใจว่า ภาพรวมของผลการ

ด�าเนินงานปีนี้จะยังเติบโตและสามารถทุบสถิติ

สูงสุดได้ เนื่องจากตามปกติในช่วงครึ่งปีหลังเป็น 

high season ของการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงรับรู้

รายได้จากสาขาท่ีเปิดใหม่ในช่วงต้นปี ตลอดจน

อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และได้

ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง

 ท้ังนี้ บริษัทฯต้ังเป้าหมายรายได้ และยอด

ปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2562 จะเติบโตระดับ 25-

30% และมีหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่เกิน 

2% โดยในครึ่งปีหลังบริษัทฯได้ให้ความส�าคัญกับ

การดูแลบริหารคุณภาพหน้ีมากขึ้นด้วย

ฉบับที่ 1089 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

MTC ติดโผหุ้นยั่งยืนปี 62
หนุนสถาบันซื้อหุ้นเพ่ิม
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 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะ เปิดเผยว่า บริษัท อินฟราเซท จ�ากัด (มหาชน) INSET คาดก�าไรปกติ 

3Q62 ท่ี 48 ล้านบาท (+75% QoQ, +6% YoY) จาก backlogs ท่ีแข็งแกร่งและอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีฟื้ นตัว

 ประมาณการก�าไรปกติปี 2562/63 อาจมี upside risk ราว 10%-15% หากงบออกมาตามคาดและการ roll out google station ท�าได้ตามคาด

 Our view

 - คงค�าแนะน�า "ซื้อ" อิงราคาเหมาะสมกลางปี 2563 ท่ี 3.41 บาทต่อหุ้น

 - คาด INSET ใช้ประโยชน์จากฐานทุนท่ีแข็งแกร่ง หลังเข้าตลาดต่อยอดการเติบโตรายได้ในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า

 INFRASET PLC.

 เติบโตจากฐานทุนท่ีแข็งแกร่งและฐานต�า

 คาดก�าไรปกติ 3Q62 เติบโตเด่น QoQ และ YoY ... จากงานในมือแน่น

 คาดก�าไรปกติ 3Q62 ท่ี 48 ล้านบาท (+75% QoQ, +6% YoY) หนุนจาก 1) คาดรายได้หลักท่ี 450 ล้านบาท (+40% QoQ) หนุนจาก backlogs ในมือ 2.7 

พันล้านบาท ถูกเร่งรับรู้เพื่อชดเชยงานท่อร้อยสายไฟท่ีอาจเล่ือนไปรับรู้ในปี 2563 และ 2) คาดอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี 17.2% (+110 bps QoQ) ฟ้ืนตัวจากการรับ

รู้งาน maintenance USO เฟส 1 ซึ่งมีอัตราการท�าก�าไรท่ีสูงกว่างานติดต้ังในช่วงแรก 

 หากก�าไรปกติ 3Q62 ออกมาตามคาด ก�าไร 9M62 จะคิดเป็น 90% ของประมาณการท้ังปี 2562 ของเราท่ี 105 ล้านบาท (+11% YoY) ขณะท่ี 4Q62 คาด

รายได้ยังเด่นต่อเนื่องจากการรับรู้ backlogs ในมือท่ีแข็งแกร่ง ท�าให้ประมาณการปี 2562 ของเรา มี upside risk ราว 10%-15%

 ฐานทุนหลังเข้าตลาดแข็งแกร่ง ... พร้อมลุยงานประมูลต่อเน่ือง

ฉบับที่ 1089 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

จับตา INSET
จะโกยก�าไร Q3/62 48 ลบ. โต 75% QoQ
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 หลังเข้าตลาดส�าเร็จ INSET ได้เงินสดเพ่ิมขึ้น 393 ล้านบาท ท�าให้สถานะการเงินท่ีเป็น net cash company ก่อนเข้าตลาดอยู่แล้ว แข็งแกร่ง

ขึ้นไปอีก บวกต่อ 1) ความสามารถในการเข้าประมูลงานในอนาคต โดยเฉพาะงานระบบ data center งานระบบสายสื่อสารและระบบรถไฟฟ้าซ่ึงเป็นงานถนัด 

2) เพิ่มโอกาสแข่งขันแย่งงานขนาดใหญ่ระดับประเทศ เช่น งาน USO เฟส 1 ท่ี กสทช. บอกเลิกสัญญากับ TOT และมีแนวโน้มน�ากลับมาประมูลใหม่ต้นปี 2563 

และ 3) เพิ่มศักยภาพในการท�างานปัจจุบัน เช่น โครงการท่อร้อยสายไฟท่ีได้ด�าเนินการเซ็นสัญญากับ consortium AWD (AIT, Wired&wireless, และ DEMCO) 

ไปแล้ว เป็นต้น

 ขณะท่ีธุรกิจติดต้ัง Google station ซึ่งเป็นธุรกิจน�าร่องเพื่อเพิ่มรายได้ประจ�าให้กับบริษัทฯ โดยอาศัยเงินจากการ IPO บริษัทฯอาจเร่งติดต้ังอุปกรณ์ใน 

4Q62 ท่ีราว 300-400 จุด (รายได้จุดละ 1,200 บาทต่อเดือน) ดีกว่าสมมติฐานเบื้องต้นของเราท่ี 100 จุด หากท�าได้จริงจะเป็น upside ต่อประมาณการปี 2563

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ" อิงราคาเหมาะสมกลางปี 2563 ท่ี 3.41 บาทต่อหุ้น

 คงประมาณการก�าไรปกติปี 2562 ท่ี 105 ล้านบาท (+11% YoY) และก�าไรปกติปี 2563 ท่ี 126 (+21% YoY) เราประเมินราคาเหมาะสมกลางปี 2563 ท่ี 

3.41 บาทต่อหุ้น อิง PER ท่ี 16.5x สูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม SI ในตลาดท่ี 14.3x จากฐานก�าไรท่ียังเล็กและฐานทุนท่ีแข็งแกร่งหนุนการเติบโตเด่นกว่ากลุ่ม

 ประมาณของเราในปี 2562 อาจมี upside risk ราว 10-15% ขณะท่ีปี 2563 อาจมี upside risk จากการติดต้ัง google station ได้เร็วกว่าคาดใน 4Q62

 ความเสี่ยงส�าคัญได้แก่ 1) ตลาด SI กลับมาชะลอตัวจากภาวะการคลาดแคลนงานอีกครั้ง 2) การลงทุนด้าน IT ชะลอตัวจากผลกระทบสงครามการค้า และ 

3) ธุรกิจพึ่งพิงงานประมูลและบุคลากรเป็นส�าคัญ

ฉบับที่ 1089 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

จับตา INSET
จะโกยก�าไร Q3/62 48 ลบ. โต 75% QoQ
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 พักฐาน!! ตลาดบ้านเราวันน้ีก็ผันผวนเช่นเดิมนะเจ้าคะ ล่าสุดย่อลงาปรับพัก

ฐานท่ี 1,620.78 จุด ลดลง 10.65 จุด จากแรงฉุดของกลุ่มแบงก์เป็นหลักเจ้าค่ะ 

หลังประกาศงบ Q3/62 แล้วไม่เด่นไม่ปังอย่างท่ีหวังแถมยังมี NPL เพิ่มขึ้นมาอีก

ด้วย งานนี้สร้างความกังวลให้นักลงทุนไม่น้อยกันเลยทีเดียว ส่วนประเด็นต่าง

ประเทศก็ยังคงรอดูความคืบหน้า Brexit และสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนเหมือน

เดิม ช่วงนี้ยังคงเผชิญความผันผวนกันไปก่อน รักษาเน้ือรักษาตัวกันด้วยนะเจ้า

คะ รออะไรๆดีขึ้นค่อยมาลุยกันอีกสักต้ังเจ้าค่ะ

 มาดูตัวแรกกันสักหน่อยเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นสื่อสารอย่างน้าแอด ADVANC 
กันสักหน่อยเจ้าค่ะ แอบแข็งกว่าตลาดเหมือนกันนะเน้ีย ล่าสุดแอบขยับขึ้นมา

สวยไในช่วงท้ายตลาด ขยับขึ้นมาปิดท่ี 233.00 บาทไฮของวัน บวกข้ึนมา 0.87% 

กลับมามีลุ้นท�านิวไฮเหนือ 238.00 บาทกันอีกรอบเจ้าค่ะ พร้อมท้ังยังลุ้นงบ 

Q3/62 ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ จะเพิ่มขึ้น 5.4%qoq อยู่ท่ี 8,540 ล้านบาท 

ซึ่งจะดีสุดในรอบ 14 ไตรมาส กันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ได้ยินแบบน้ีแล้วตาลุกวาวเลย

เจ้าค่า สายเก็งก�าไรมาลุ้นกันต่อเน่ืองท�าได้ตามท่ีพูดคงไม่แค่นิวไฮแล้วเจ้าค่ะ

 ยืนได้สวยไม่ลงไปตามตลาดเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นลุงตู่ (ไม่เก่ียวกับหุ้นะเจ้สคะ

เจ๊แต่แซว อิอิ) TU เจ้าค่ะ ระหว่างวันแอบขึ้นมาเทสแรงขายท่ี 15.40 บาท ก่อน

จะย่อลงมาปิดแนวรับสวยๆท่ี 15.20 บาทไม่เปล่ียนแปลงเจ้าค่ะ หลายคนอาจจะ

กังวลในส่วนของงบ Q3/62 ท่ีมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่

ด้านโบรกมองว่าเป็นเพียงปัจจัยลบระยะสั้นเท่าน้ันเจ้าค่ะ และตะกลับฟื้ นตัวได้

ใน Q4/62 ฉะนั้นหายห่วงได้เจ้าค่ะ อีกท้ังในส่วนของยอดการส่งออกเดือน ก.ย. 

ยังเติบโตได้ถึง 3.3% YoY เชียวเจ้าค่ะ น่าลุ้นกันต่อเน่ืองต้านสั้นมองเบาๆแถวๆ 

15.70 บาทก่อนเจ้าค่ะ

 หุ้น รฟฟ. ยังคงร้อนแรงไม่หนุด ล่าสุดมาดูในส่วนของตัวเล็กกันบ้างเจ้าค่ะ 

วันนี้บวกขึ้นมาแรงสวนตลาดเจ้าค่ะ ส�าหรับ CKP ล่าสุดพุ่งข้ึนมาท�าไฮ 6.35 

บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 6.30 บาท บวกขึ้นมา 4.13% ล่ันปีนี้รายได้แตะ 

9,000-10,000 ลบ. หลังโรงไฟฟ้าไซยะบุรีจ่ายไฟเข้าระบบ 1,285 MW พร้อม

ศึกษาผุดโรงไฟฟ้าพลังน�าเมียนมาเพิ่มเติม งานนี้ ผบห. ลุยงานเต็มท่ีเจ้าค่ะ สาย

เก็งก�าไรอย่างเราไม่พลาด จับตาทางเทคนิคลุ้นไปต่อทดสอบแนวต้านแรก 6.50 

บาท ผ่านได้ฉลุยลุ้นไปนิวไฮกันเลยเจ้าค่ะ

 กอดคอกันคึกคักซะเหลือเกินเจ้าค่ะในช่วงนี้ส�าหรับหุ้นท่ีอยู่ในกระแส 

IPHONE ท่ีเปิดตัวใหม่และเข้ามาขายในไทยไปหมาดๆ งานนี้ต้องบอกเลยว่าย

อดจองถ่มทลายกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ ท่ีเด่นสุดในกลุ่มเห็นทีจะหนีไม่พ้น COM7 

เจ้าค่ะ ล่าสุดจับมือ The EmQuartier ต้อนรับการเปิดตัว iPhone 11 ในเมืองไทย 

นั่นก็ท�าให้ราคาหุ้น COM7 วันนี้ขึ้นท�า ATH ใหม่ท่ี 29.25 บาทแรงสวนตลาดไป

แบบฟินๆเจ้าค่ะ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเจ้าค่ะในช่วงนี้ จับตากันให้ดีเจ้าค่ะ มาทรง

นี้ไม่น่าจบง่ายๆเจ๊มองแนวโน้มมีลุ้นขึ้นไป 30.00 บาทกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ แล้ว

พบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซ่ิงไม่

หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน

ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

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

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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