
ACG ปักหมุดปี 63 รายได้โตเกิน 10% 
รบัอานิสงส์สาขาเมืองกระบี่เปิดบรกิารเต็มรูปแบบ
ม.ค.63 นี้ พร้อมเตรียมเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบถึงการจัดต้ังบริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จ�ากัด (“BSE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ Mitsui & Co.,Ltd.และTokyo Gas 
Engineering Solutions Corporation โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันทุกรายท่ีร้อยละ 33.33 โดยจัดต้ังขึ้นเพื่อถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) เพื่อด�าเนิน
โครงการระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า และระบบผลิตน�าเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) ให้แก่โครงการ

ACG บรษัิทแม่ของฮอนด้ามะลิวัลย์ ดีลเลอรร์ถยนต์ฮอนด้ารายใหญ่ เปิด

พิมพ์เขยีวแผนธุรกิจปีหน้าวางเป้ารายได้โตเกิน 10% อานิสงสส์าขาเมือง

กระบีพ่รอ้มเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบในเดือน ม.ค.63 นี ้บิก๊บอส “ภานุมาศ 

รงัคกูลนุวัฒน์” เผยเตรยีมเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง บนพ้ืนที่เกรด A ในปี 

63 ดันผลงานสรา้งสถิติสงูสดุใหม่ ขณะทีต้ั่งเป้าเปิดสาขาครบ 15 แหง่ท่ัว

ประเทศ ภายในปี65

ACG ปักหมุดปี 63
รายได้โตทะลุ 10%
เตรียมเปิดสาขาเพ่ิม 2 แห่ง
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ให้โครงการ One Bangkok 30 ปี มูลค่า 3.57พันลบ.
GULF เซ็นขายไฟ-น�้า

GULF  เผยกิจการรว่มค้า ลงนามสัญญาซื้อขาย  เพื่อจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิตติดต้ังประมาณ 240 เมกะวัตต์ 

และน�าเย็นขนาดก�าลังผลิตติดต้ังประมาณ 36,000 ตัน ให้ วัน แบงค็อก เป็นเวลา30ปี มูลค่า 3.57 พันลบ.

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการบรหิาร บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี

ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื GULF

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ออโตคอรป์ โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) (ACG)

เล่นตามน�า!! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงเจ้าค่ะ โดยได้
แรงซื้อกลับหุ้นขนาดใหญ่ท่ีราคาปรับตัวลงไปมากในช่วงก่อนหน้า
นี้ หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐและอิหรา่นเจ้าค่ะ ชว่งนี้ใครคันมือ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
AAV เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อ วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมขาย
อากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction) ระหว่าง
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด (“TAA”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทฯ  กับ 
Avalon Aerospace Leasing Limited หรือบุคคลท่ี 

AAV ขายเครื่องบิน รุน่แอรบ์ัส A320 นีโอ 5 ล�า - A320 ซีโอ 5 ล�า 
มูลค่า 1.28 หมื่นลบ.  พรอ้มเช่าเครื่องบนิ 9 ล�า มูลค่า 8.61 พันลบ. 
จาก Avolon กลยุทธ์บรหิารฝงูบนิของ TAA เพื่อบรหิารความเสีย่งฯ Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 5

AAV ขายเครื่องบิน 10 ล�าให้ Avolon
มูลค่า 1.28 หมื่นลบ. พร้อมเช่ากลับ

เล่นตามน�้า
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
บริหาร บริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GULF เปิด

เผยว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยทราบถึงการจัดต้ังบริษัท แบงค็

อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จ�ากัด (“BSE”) ซ่ึงเป็น

กิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ Mitsui & Co.,Ltd.

และTokyo Gas Engineering Solutions 

Corporation โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากัน

ทุกรายท่ีร้อยละ33.33 โดยจัดต้ังขึ้นเพื่อถือหุ้น

ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) เพื่อด�าเนิน

โครงการระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า และระบบ

ผลิตน�าเย็นแบบรวมศูนย์(District Cooling 

System) ให้แก่โครงการ One Bangkok น้ัน 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า

 1. เมื่อวันท่ี6 มกราคม 2563 BSE ได้เข้าลง

นามสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท วัน พาวเวอร์เซอร์วิส

เซส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วัน แบงค็

อก จ�ากัด เพื่อด�าเนินโครงการระบบจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่โครงการ One Bangkok ผ่าน

บริษัท แบงค็อก สมาร์ท พาวเวอร์ จ�ากัด (“BSP”) 

โดย BSE มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ40และบริษัท 

วัน พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด มีสัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ60 นอกจากนี้ ในวันเดียวกันBSE ยัง

ได้เข้าลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท วัน ดีซีเอส 

เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

วัน แบงค็อก จ�ากัด เพื่อด�าเนินโครงการระบบ

ผลิตน�าเย็นแบบรวมศูนย์ให้แก่โครงการ One 

Bangkokผ่านบริษัท แบงค็อก สมาร์ท ดีซีเอส 

จ�ากัด (“BSD”) โดย BSE มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 49 และบริษัทวัน ดีซีเอส เซอร์วิสเซส จ�ากัด มี

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51

 2. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563 BSP และ BSD 

เข้าลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและน�าเย็นระยะ

ยาว (UtilityDevelopment Agreements) กับ

บริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิตติดต้ังประมาณ 240เมกะ

วัตต์ และน�าเย็นขนาดก�าลังผลิตติดต้ังประมาณ 

36,000 ตันความเย็นให้แก่โครงการOne Bangkok 

เป็นเวลา 30 ปีโดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 

3,570 ล้านบาท

 ท้ังนี้ โครงการ One Bangkok ต้ังอยู่บริเวณ

แยกวิทยุ-พระราม 4-สาทร มีขนาดพื้นท่ีรวม 104 

ไร่ เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน 

(mixed use) ได้เริ่มก่อสร้างต้ังแต่เดือน มิถุนายน 

2562 และมีก�าหนดเปิดให้บริการในปี 2566

ฉบับที่ 1128 วันที่ 10 มกราคม 2563

ให้โครงการ One Bangkok 30 ปี มูลค่า 3.57พันลบ.
GULF เซ็นขายไฟ-น�้า
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 ACG บริษัทแม่ของฮอนด้ามะลิวัลย์ ดีลเลอร์

รถยนต์ฮอนด้ารายใหญ่ เปิดพิมพ์เขียวแผนธุรกิจ

ปีหน้าวางเป้ารายได้โตเกิน 10% อานิสงส์สาขา

เมืองกระบี่พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน 

ม.ค.63 นี้ บิ๊กบอส “ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์” เผย

เตรียมเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง บนพื้นท่ีเกรด A ใน

ปี 63 ดันผลงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ขณะท่ีต้ังเป้า

เปิดสาขาครบ 15 แห่งท่ัวประเทศ ภายในปี65

 

 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป 

โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (ACG) เปิดเผย

ว่า แผนการด�าเนินงานงานในปี 2563 บริษัทฯ

ต้ังเป้ารายได้ขยายตัวมากกว่า 10% จากปี 2562 

โดยคาดว่ารายได้น่าจะใกล้เคียงเป้า 2.4 พันล้าน

บาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายรถยนต์ท่ี

เพิ่มมากขึ้น จากการรับรู้รายได้สาขาใหม่ท้ังจาก

สาขาจังหวัดกระบี่ และสาขาจังหวัดภูเก็ตท่ีเปิดให้

บริการในปี 2562 โดยในส่วนของสาขาเมืองกระบี่

ท่ีปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วเมื่อวันท่ี 

4 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา  ส่งผลให้ในไตรมาส 

1/63 จะสามารถรับรู้รายได้เข้ามาเต็มไตรมาส ซึ่ง

จะช่วยผลักดันรายได้และก�าไรให้เติบโตอย่างมีนัย

ส�าคัญ 

 

 ส�าหรับแผนการขยายสาขาใหม่เพิ่มเติมของ 

ACG ในปี 2563 เตรียมเปิดเพิ่ม 2 แห่ง ในพื้นท่ี

เกรด A เพื่อขยายฐานลูกค้า ไปยังท่ัวภูมิภาคของ

ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญของ 

ACG ท่ีจะช่วยผลักดันรายได้และก�าไรของกลุ่ม

บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันฮอน

ด้ามะลิวัลย์มีสาขากระจายท่ัวประเทศถึง 10 แห่ง 

ซึ่งตามแผนงานของบริษัทฯ ต้ังเป้าเปิดสาขาให้

ครบ 15 แห่งท่ัวประเทศ ภายในปี 2565 หลังจาก

ได้เงินจากการระดมทุนผ่านการขายหุ้นไอพีโอ 

ประมาณ 200 ล้านบาท 

 

 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กล่าวว่า “ภาพ

ของการเติบโตในปี 2563 รายได้จะเพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยส�าคัญท้ังจากสาขาจังหวัดกระบี่ และจังหวัด

ภูเก็ต ตามการรับรู้รายได้จากยอดขายและการให้

บริการ และการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 แห่งในปี 

2563 ก็จะเป็นการปูทางส�าหรับการเพิ่มศักยภาพ

การเติบโตในอนาคต” 

 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ACG กล่าวอีกว่า 

แนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงไตรมาส 4/62 

คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยอดขายรถ

ยนต์ฮอนด้า ซึ่งในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 All 

New Honda City ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี 

รวมถึงการเปิดตัว New Honda Civic Hatchback 

ท�าให้มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงปลาย

ปีต่อเนื่องถึงปีหน้าได้อย่างแน่นอน

ฉบับที่ 1128 วันที่ 10 มกราคม 2563

ACG ปักหมุดปี 63
รายได้โตทะลุ 10%
เตรียมเปิดสาขาเพ่ิม 2 แห่ง
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 นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอ
ชั่น จ�ากัด (มหาชน) AAV เปิดเผยว่า 

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จ�ากัด 

(มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 

เมื่อ วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้พิจารณาและ

อนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่า

อากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback 

Transaction) ระหว่างบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�า

กัด (“TAA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลักของ บริษัทฯ กับ Avalon Aerospace Leasing 

Limited หรือบุคคลท่ี Avalon Aerospace 

Leasing Limited ก�าหนด (“Avalon”) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยการขายอากาศยานจ�านวน 10 ล�า 

(“อากาศยานท่ีขาย” ให้แก่ผู้ซ้ือซึ่งเป็นบริษัทให้

เช่าซ้ืออากาศยาน (Aircraft Leasing Company)

มูลค่ารวมของค่าตอบแทน 426.7 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 12,891.46 ล้านบาท 

และการเช่าอากาศยานท่ีขาย จ�านวน 9 ล�า 

("อากาศยานท่ีเช่า")มูลค่าประมาณ 285.06 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 8,612.23 ล้าน

บาท กลับมาเพื่อใช้อากาศยาน ท่ีเช่าดังกล่าวใน

การด�าเนินธุรกิจต่อไป

 "บริษัทฯขายขายอากาศยานรุ่นแอร์บัส A320 

นีโอจ�านวน 5 ล�า และ A320 ซีโอ จ�านวน 5 ล�า 

โดยมีอายุการใช้งานระหว่าง1.4 ถึง 5.3 ปี และ 

เช่าอากาศยานรุ่นแอร์บัส A320 นีโอจ�านวน 5 ล�า 

และ A320 ซีโอ จ�านวน 4 ล�า โดยระยะเวลาการ

เช่าของ อากาศยานท่ีเช่าแต่ละล�าจะเท่ากับ ระยะ

เวลาท่ีเหลืออยู่จนกว่าจะครบ ก�าหนด 12 ปี นับแต่

วันท่ีรับมอบ อากาศยานท่ีเช่าล�าดังกล่าวคร้ังแรก 

จากผู้ผลิต (original delivery date) โดยมีระยะ

เวลาเช่าอากาศยานต้ังแต่ 6.8 ถึง 10.6 ปี"นาย

สันติสุขกล่าว

 บริษัทฯ คาดว่า TAA จะเข้าท�าสัญญาภายใต้

ธุรกรรมขายทรัพย์สินและธุรกรรมเช่าจน ครบ

ถ้วนภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 และคาดว่า

ท้ังสองธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 1 ของ

ปี 2563 เช่นกัน เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่าง

อ่ืนอย่างไรก็ดี หาก TAA ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง

เก่ียวกับการขายอากาศยานส่วนท่ีเหลือจ�านวน 5 

ล�า ได้ จะส่งผล ให้สัญญาขายและเช่าอากาศยาน 

จ�านวน 5 ล�า ท่ี IAA ลงนามไปแล้วสิ้นผลบังคับใช้

ไปด้วย เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็น อย่างอ่ืน

ฉบับที่ 1128 วันที่ 10 มกราคม 2563

AAV ขายเครื่องบิน 10 ล�าให้ Avolon
มูลค่า 1.28 หมื่นลบ. พร้อมเช่ากลับ
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 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

 • การท�าธุรกรรมขายอากาศยานและเช่า

อากาศยานกลับในครั้งนี้ เป็นการด�าเนินกลยุทธ์

บริหารฝูงบินของ TAA เพื่อบริหารความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าเครื่องบินในอนาคตอันเน่ือง

มาจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีจะท�า

ให้ อากาศยานรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 

TAA จะเข้าท�าธุรกรรมขายอากาศยานในขณะท่ี

มูลค่าและความต้องการยังอยู่ ในระดับสูง

 • TAA จะมีความสามารถในการลงทุนเพิ่ม

ขึ้นจากการน�าเงินท่ีได้จากธุรกรรมขายอากาศ

ยานไปช�าระหนี้เงินกู้ท่ี TAA กู้ยืมมาจากสถาบัน

การเงินเพื่อเช่าซื้ออากาศยานท่ีขาย ซ่ึงจะช่วยให้ 

TAA ลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและท�าให้โครงสร้าง 

เงินทุนของบริษัทฯ และ TAA เปล่ียนแปลงไปใน

ทางท่ีดีขึ้น สามารถรองรับการจัดหาอากาศยาน

แอร์บัส A321 นีโอ ซึ่งมี เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงกว่า ท้ังในด้านการประหยัดน�ามัน 

ระยะบินท่ีไกลกว่า การรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น 

และลดมลภาวะทางเสียง เป็นต้น

 • ภายหลังจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อเช่า

ซื้ออากาศยานท่ีขายดังกล่าว TAA จะมีเงินสดสุทธิ

ประมาณ 2,700 ล้านบาท ซ่ึงสามารถน�าไปใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ การขยายธุรกิจใน

อนาคต อย่างไรก็ตาม TAA จะมีการรับรู้ ค่าใช้จ่าย

การซ่อมบ�ารุงทางบัญชีท่ีสูงขึ้นเมื่อเปล่ียนสภาพ

จากการเช่าทางการเงิน (Finance Lease) เป็น

การเช่าด�าเนินงาน (Operating Lease) ซ่ึงอาจส่ง

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง

 แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในธุรกรรมเช่า จะมาจาก

กระแสเงินสดในการด�าเนินงานในอนาคตของ 

TAA

แผนการใช้เงินท่ีจะได้รับจากการจ�าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์

 บริษัทฯ และ/หรือ TAA อาจน�าเงินท่ีได้รับจาก 

Avolon ไปใช้เพื่อการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์

ท่ัวไป ซึ่งรวมถึง (1) การ ช�าระหน้ีหรือส�ารองไว้

เพื่อช�าระหนี้เงินกู้ของ TAA ท่ีกู้ยืมมาจากสถาบัน

การเงินเพื่อเช่าซื้ออากาศยานท่ีขาย อันเป็นการ

ช่วยให้ ลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเป็นการปรับ

โครงสร้างเงินทุน และ (2) การลงทุนในโครงกา

รอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (3) เงินทุนหมุนเวียน 

และ/หรือ อย่างอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ/หรือ TAA

ฉบับที่ 1128 วันที่ 10 มกราคม 2563

AAV ขายเครื่องบิน 10 ล�าให้ Avolon
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 เล่นตามน�า!! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงเจ้าค่ะ โดยได้แรง

ซ้ือกลับหุ้นขนาดใหญ่ท่ีราคาปรับตัวลงไปมากในช่วงก่อนหน้านี้ หลังจากนัก

ลงทุนคลายความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเจ้าค่ะ 

ช่วงน้ีใครคันมือก็เล่นตามน�าไป เน้นเทรดลงแรงๆดักซื้อเด้งขายวนๆไปจน

กว่าอะไรๆจะดีขึ้นนะเจ้าคะ

 มาดูประเด็นท่ีน่าสนใจในเวลานี้เจ้าค่ะส�าหรับมาตราการกระตุ้นกลุ่ม

อสังหาส�าหรับมาตราการ LTV เจ้าค่ะ มันคืออะไรสรุปให้ย่อๆเจ้าค่ะ ส�าหรับ

จากการผ่อนปรนมาตรการ LTV ส�าหรับบ้านหลังท่ี 2 ใช้เกณฑ์เดียวกับ

บ้านหลังแรก เนื่องจากถูกจ�ากัดด้วย LTV ให้กู้ได้น้อยลง เพราะต้องวางเงิน

ดาวน์เพิ่มเป็น 20% (เมื่อเทียบกับบ้านหลังแรกท่ีวางดาวน์ 5-10%) โดยลุ้น

กระทรวงการคลังหารือ ธปท.ช่วยคลายล็อคในช่วง ม.ค.น้ี เจ้าค่ะ ถือเป็น

บวกส�าหรับหุ้นกลุ่มอสังหากันเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็น AP LH SPALI ถือได้ว่า

น่าสนใจกันท้ังหมดเจ้าค่ะ

 รีบาวด์ได้วันแรกน่าจับตาทีเดียวเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น GLOBAL นะเจ้าค่ะ 

ขยับขึ้นมาปิดท่ี 14.80 บาท บวกขึ้นมา 2.8% พร้อมแรงซื้อกลับเจ้าค่ะ โดย

วันนี้มีนัด Road Show กับบัวหลวงกันบ่ายเมื่อช่วงบ่ายเจ้าค่ะ โดยสรุปจะมี

การกลับมาของก�าไรปี 2563 ท่ีเติบโตโดดเด่นกว่ากลุ่ม

เจ้าค่ะ ถือได้ว่าน่าจับตากันต่อในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

 ไปกันต่อส�าหรับหุ้นมีข่าวเจ้าค่ะส�าหรับ STEC วันนี้ปรับตัวข้ึนปิด

ไฮ 14.80 บาท บวกข้ึนมา 5.71% เจ้าค่ะ รับข่าวรับงานก่อสร้างโครงการ 

`หมอชิตคอมเพล็กซ์` มูลค่า 9.13 พันลบ. โดยทางเทคนิคกลับมาลุ้นทะลุ 

15.00 บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะ ใครชอบจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น OSP วันนี้ปิดไฮ 44.00 บาท บวกข้ึนมา 

4.14% นะเจ้าค่ะ ทางเทคนิคกลับมาลุ้นท�า ATH กันใหม่เหนือ 45.75 บาท

เจ้าค่ะ สายเทคนิคใครชอบต้องโฟกัสกันเจ้าค่ะ งานนี้จังหวะดีดีมีค่าข้าวกลับ

บ้านกันเจ้าค่ะ อิอิ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

 ****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัว

ไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

เล่นตามน�้า!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 
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