
TWPC ปล้ืม! ถกูดึงเข้าค�านวณ FTSE Micro Cap มผีล 18 ก.ย.นี ้ตอกย�า

ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกรง่ บิก๊บอส “โฮ เรน ฮวา” มั่นใจผลงานครึง่ปีหลังโต

แกรง่ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลีค่ลาย ตลาดสง่ออกมนัส�าปะหลังในต่าง

ประเทศเริ่มฟื้ นตัว โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลักในประเทศจีน-ไต้หวัน

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจ�าหน่ายไปยังผู้ผลิตในกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ท้ังในและต่าง
ประเทศ แจ้งว่าบริษัทได้รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา  จ�ากัด (มหาชน) 

(TWPC) เปิดเผยว่าบริษัทฯมีความยินดีท่ีหลักทรัพย์ TWPC ได้รับคัดเลือกเข้าค�านวณ

ดัชนี FTSE Micro Cap ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ระดับนานาชาติ ส�าหรับครึ่งปีหลัง 2563 

โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 18 กันยายน 2563 ถือเป็นการตอกย�าการเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้น

น�าท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี 

TWPC สุดปัง!!
เข้าท�าเนียบ FTSE Micro Cap
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NER เนื้อหอม Daiwa Fund
เข้าถือหุ้น 4.87%

บวกกันต่อ!! มาดูดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงคึกคักกันอยา่งต่อเนื่อง 
ซึ่งได้รับแรงหนุนจากประเด็นพายุเฮอริเคนถล่มอ่าวเม็กซิโกครั้งแรก
ในรอบ 150 ปซ่ึีงท�าให้หุ้นกลุ่มน�ามนัปรบัตัวขึ้นออกมาดันตลาด บวก
กับกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีรีบาวด์ขึ้นมาอีกครั้ง

ศนูยวิ์จัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยแตะระดับต�าสดุเมื่อไตรมาส 2 ของปนีีจ้ากมติิ
การหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) คาดปีนี้จีดีพี -10% ขณะท่ี หาก
เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้ นตัวแบบ U -Shaped 
ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม เครื่องใช้ไฟฟ้า โรงแรมและภัตตาคาร ยังนา่หว่ง นาง
สาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้ชว่ยกรมกรผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด 
กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังผชิญความไมแ่นน่อนสูง

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6อ่านต่อหน้า 5

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
หั่นจีดีพีปีนี้หดตัว 10% บวกกันต่อ!!

นายโฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ 
บรษัิท ไทยวา  จ�ากัด (มหาชน) (TWPC)

"ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" บิ๊ก  NER แจงขาย Biglot 75 ล้านหุ้น ให้ Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. 

จากประเทศญี่ ปุ่น สะท้อนความเชื่ อมั่นจากกองทุนขนาดใหญ่ มั่นใจเป็นผลบวกต่อบริษัท

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท นอรท์อสี 

รบัเบอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื NER
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 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ด�าเนินธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยาง

ผสม เพื่อจ�าหน่ายไปยังผู้ผลิตในกลุ่มผู้ค้าคนกลาง 

ท้ังในและต่างประเทศ แจ้งว่าบริษัทได้รายงาน

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าได้ขายหุ้นให้นักลงทุน

สถาบัน คิดเป็น 4.87% ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด 

1,540 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นในส่วนของ นางสาวมธุ

ชา จึงธนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายชูวิทย์ จึง

ธนสมบูรณ์

ท้ังนี้ ในการรายงานระบุการขายหุ้นของ นางสาวมธุ

ชา จึงธนสมบูรณ์ จ�านวน 75 ล้านหุ้น ให้แก่ Daiwa 

Fund Consulting Co.Ltd. นักลงทุนสถาบันจาก

ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นกองทุนยักษ์ใหญ่และเก่าแก่

ของประเทศญี่ปุ่นท่ีมีความแข็งแรงด้านการบริหาร

การเงิน และมีประวัติการคัดเลือกหุ้นน�าดีเข้า

กองทุนอย่างต่อเนื่อง และอีกเหตุผลท่ี NER เป็นหุ้น

ท่ี Daiwa ติดตามความความสามารถและการเติบโต

ของ NER มาอย่างต่อต้ังแต่บริษัทได้เคยน�าเสนอ

ข้อมูลของบริษัทให้ทางกองทุนรู้จักท่ีญี่ปุ่นท่ีในช่วง

ปลายปี 2562 ท่ีผ่านมา

นายชูวิทย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทเราได้รับการ

ติดต่อจากตัวแทนของกองทุน Daiwa หลังจากท่ีไป

น�าเสนอข้อมูลว่า ทางกองทุนต้องการลงทุนระยะ

ยาวในหุ้นของกิจการ โดยมองท่ีผลการด�าเนินงาน

ท่ีมีก�าไรคงท่ีและต่อเนื่อง ท้ังยังมองเห็นการท�างาน

บนพื้นฐานท่ีไม่เสี่ยงโดยกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท คือการซื้อขายแบบจับคู่วัตถุดิบและยอด

สั่งซ้ือ (Matching order) ในทุกวัน ไม่มีการกักตุน

วัตถุดิบและมองเห็นการเติบโตของก�าลังการผลิต

ท่ีเพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ท่ีเพิ่งแล้วเสร็จ

บริษัทมองว่าเป็นผลดีต่อบริษัท ในแง่ท่ีบริษัทได้รับ

ความเชื่อมั่นจากกองทุนขนาดใหญ่ว่าเป็นกิจการท่ี

มพีื้นฐานท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีเปน็ท่ียอมรบัและ

ท�าใหภ้าพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้นจากการท่ีมีสถาบัน

มาลงทุนในหุ้นของบริษัทนา่จะท�าให้โครงสร้างผู้ถือ

หุน้ของกิจการแขง็แรงขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะเปน็ผลบวก

ต่อบริษัท

ฉบับที่ 1161 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

NER เนื้อหอม Daiwa Fund
เข้าถือหุ้น 4.87%
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TWPC ปล้ืม! ถูกดึงเข้าค�านวณ FTSE Micro Cap 

มีผล 18 ก.ย.น้ี ตอกย�าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง   บิ๊

กบอส “โฮ เรน ฮวา” ม่ันใจผลงานครึ่งปหีลังโตแกรง่ 

หลังสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลาย ตลาดส่งออก

มันส�าปะหลังในต่างประเทศเร่ิมฟื้ นตัว โดยเฉพาะ

ตลาดส่งออกหลักในประเทศจีน-ไต้หวัน  

 

 นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จ�ากัด 
(มหาชน) (TWPC) เปิดเผยว่าบริษัทฯมีความ

ยินดีท่ีหลักทรัพย์ TWPC ได้รับคัดเลือกเข้าค�านวณ

ดัชนี FTSE Micro Cap ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ระดับ

นานาชาติ ส�าหรับครึ่งปีหลัง 2563 โดยมีผลต้ังแต่

วันท่ี 18 กันยายน 2563 ถือเป็นการตอกย�าการเป็น

บริษัทจดทะเบียนชั้นน�าท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ี

ดี และสร้างความเช่ือมั่นให้นักลงทุนท้ังในและต่าง

ประเทศมากขึ้น 

 

ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งหลัง

ปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากเป็น

สินค้าแป้งมันส�าปะหลังเป็นสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ

การอุปโภคและบริโภค ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการ

ด�ารงชีวิต ท�าให้ความต้องการบริโภคยังมีการขยาย

ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังสถานการณ์โควิด-19 

คล่ีคลาย 

 

ท้ังน้ี หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีเริ่มคล่ีคลาย 

ส่งผลให้ตลาดส่งออกมันส�าปะหลังในตลาดต่าง

ประเทศฟื้ นตัวโดยเฉพาะในประเทศจีนและไต้หวัน 

ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ  

 

ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจอาหารท่ีขายวุ้นเส้นและเส้น

ก๋วยเต๋ียวเป็นหลักยังโตต่อเนื่อง 11% ในไตรมาสท่ี 

2 หรือ 9% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 63 อีกท้ังในช่วง

ท่ีผ่านมาได้มีการไปจัดต้ังส�านักงานขายท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�าการตลาด 

คาดว่าภายในชว่งครึ่งหลังป ี63 จะได้รับออเดอร์เข้า

มาเพิ่มขึ้น 

 

ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง 8 

แหง่ ประกอบด้วยในประเทศ 6 แหง่ และเวียดนาม 2 

แหง่ ก�าลังการผลิตแปง้รวมเฉล่ียอยูท่ี่ 510,000 ตัน/

ปี โดยมีอัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 60-70% 

ของก�าลังการผลิตรวม ส่วนธุรกิจอาหารปัจจุบันมี

ก�าลังการผลิตรวมอยู่ท่ี 27,000 หมื่นตัน/เดือน จาก

โรงงานในไทย 1 แห่ง และเวียดนาม 1 แห่ง 

ฉบับที่ 1161 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

TWPC สุดปัง!!
เข้าท�าเนียบ FTSE Micro Cap
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยแตะระดับต�าสุด
เมื่อไตรมาส 2 ของปีนี้จากมิติการหดตัวเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า (QOQ) คาดปีนี้จีดีพี -10% ขณะท่ี 
หากเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจไทยมี
โอกาสฟื้ นตัวแบบ U -Shaped ธุรกิจอาหารและเครื่อง
ด่ืม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โรงแรมและภัตตาคาร ยังน่าห่วง

 นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วย
กรมกรผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย จ�ากัด กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังผชิญ
ความไม่แน่นอนสูง จากท้ังสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 การแข็งค่ของเงินบาท รวมถึงประเด็น
ทางการเมอืง ท�าใหศ้นูยวิ์จัยกสกิรไทยปรบัลดประมาณ
การเศรษฐกิจไทยปี 2563 มาท่ี -10% จากเดิมท่ี-6% 
ขณะท่ี มองว่าความไม่แน่นอนดังกล่าว จะท�าให้เห็น
การฟื้ นตัวในรูปแบบยูเชฟ (U-Shaped) ซึ่งการจะ
ประคองเศรษฐกิจไทยผ่านพันช่วงฐานตัว U ได้เร็ว
เพียงใดนั้นกลายเป็นโจทย์ยากของทางการไทยท่ีต้องง
น�าหนักระหว่างการออกมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมใน
ขนาดท่ีเพียงพอและทันตุการณ์ในสภาวะการณ์ท่ีไมน่ิ่ง
กับตันทุนจากการออกมาตรการนั้น เช่น หนี้สาธารณะ
ท่ีจะเพิ่มขึ้น รวมถึความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอีกครั้ง
ของไวรัสฯ ม่ือทยอยเปิดประเทศ เป็นต้น

ท้ังนี้ แม้รัฐบาลมีแผนการใช้จ่ยรออยู่อีกมากในระยะ
ข้างหน้ แต่ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายท่ีจ�าเป็นในการฟื้ น
เศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างาน จึงยังไม่กังวลระดับหนี้
สาธารณะในขณะนี้ ส่วนด้านนโยบายการเงิน คาด
ว่า กนงคงจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายและเลือก
ติดตามสถานการณ์ก่อน โดยเฉพาะช่วงหลังจากสิ้นสุด
มาตรการพักหนี้ฯ ในช่วงปลายไตรมาส 3

 

ด้านภาคการงิน นางสาวธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล 
รองกรรมการผู้จัดการ คาดว่า สินเชื่อของระบบธนคา
รพาณิชย์ไทยในปี 2563 จะขยายตัว 6.5-8.0% เทียบ
กับท่ีขยายตัว 2.3% ในปี 2562 ซึ่งการเติบโตสูงกว่า

ปกติ สะท้อนผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและภาค
ธุรกิจท่ีขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องมากกว่ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจแท้จริฃ โดยยังต้องติดตามประเด็น
คุณภาพหนีท่ี้ระดับเอ็นพีแอลคงจะขยบัขึ้นเข้าหา 35% 
ณ สิ้นปี 2563 เทียบกับ 3.23% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2563 ขณะท่ี แม้ภาครัฐจะต้องระดมทุนอีกจ�านวนมาก
ในตลาดการเงิน แต่เชื่อว่าเครื่องมอืของ ธปท.ท่ีมอียูจ่ะ
ช่วยบริหารจัดการไม่ให้กระทบอัตราดอกเบี้ยในระบบ
ได้ และปัจจุบันเงินฝากธนาคารพาณิชย์ก็เติบโตสูงราว 
9-10% จากปีก่อน

นอกจากนี้ รัฐบาลคงจะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ท่ีประสบปัญหาเพิ่มเติม โดยเฉพาะเอสเอ็มอีท่ีจะช่วย
เพิ่มการจ้างงานไปในตัว หลังจากในช่วง 6-8 เดือนแรก
ได้ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องต่าง ๆ ราว 3.6 แสน
ล้านบาท ซึ่งประสิทธิผลของมาตรการเพิ่มเติมขึ้นกับ
ระดับการลดความเสี่ยงเครดิตของลูกค้า หรือการผ่อน
ปรนเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้กับสถาบันการงิน ส่วนความ
เข้มแข็งของระบบธนาคารพาณิชย์นั้น มีสถานะเงิน
กองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี 15.8% สูงกว่าเกณฑ์ข้ันต�าท่ี 8.5-
9.5% และสูงกว่าประเทศพัฒนแล้วหลายประเทศ อีก
ท้ังมีสภาพคล่องในระดับสูงท�าให้ม่ันใจว่ายังท�าหน้าท่ี
เป็นกลไกหลักในกาประคองลูกค้าผ่านวิกฤตได้

ส่วนแนวโน้มธุรกิจน้ัน นางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มองว่า สถานการณ์รายได้
ของธุรกิจ แม้จะมีบางพ้ืนท่ีท่ีอาจทยอยปรับตัวดีขึ้น
บ้างตามนโยบายทยอยเปิดประเทศและการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ก็ยังไม่เข้าใกล้ภาวะปกติ โดย
ธุรกิจท่ีมีสัดส่วนกิจการท่ีมีความเปราะบาง3 อันดับ
แรก ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม การผลิตเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งคงเป็นก
ลุ่มท่ีทางการอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อเน่ือง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
หั่นจีดีพีปีนี้หดตัว 10%
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 บวกกันต่อ!! มาดดัูชนตีลาดหุ้นไทยวันนีย้งัคงคึกคักกันอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งได้
รับแรงหนุนจากประเด็นพายุเฮอริเคนถล่มอ่าวเม็กซิโกครั้งแรกในรอบ 150 
ปีซ่ึงท�าให้หุ้นกลุ่มน�ามันปรับตัวข้ึนออกมาดันตลาด บวกกับกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ี
รีบาวด์ขึ้นมาอีกครั้ง ท�าให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดไปในแดนบวกท่ี 1,326.81 
จุด + 4.26 จุด หรือคิดเป็น 0.32% เจ้าค่ะ แต่ภาพรวมตลาดยังดูคลุมเครือ 
ยังไงนักลงทุนทุกท่านก็ลองหาจังหวะย่อ แล้วสะสมน่าจะดีกว่านะเจ้าคะ

 มาดูหุ้นตัวแรก BAM กันเจ้าค่ะ ท่ีพยายามจะดันกลับขึ้นกันไปเล่นบน
สเปรด 25 บาทให้ได้อีกครั้ง สายเทคนิคลองดูแนวรับท่ี 24.00-24.20 แนว
ต้าน 24.60-25.00 SL 23.80 นะเจ้าค่ะ ทางด้านบริษัทก็เตรียมความพร้อม
เข้าซื้อหนี้เสียท่ีจะออกมาเพิ่มมากขึ้นในครึ่งปีหลังนี้ โดยเพาะช่วงหลังจาก
มาตรการพักช�าระหนี้และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 สิ้นสุดลงในช่วง ต.ค.นี้ใครชอบตัวนี้ก็ลองเกาะล้อขึ้นตามมาดูเจ้าค่ะ

 ง้ันเรามาต่อกันท่ีหุ้นเดินเรือกันต่อเลยละกันเจ้าค่ะ กับ PRM วันนี้เรือยังแล่นไม่เต็มล�า แต่ดูทรงทางเทคนิคนั้นดีงามเจ้าค่ะ โดยเจ๊มองแนวรับท่ี 8.80-8.75 
แนวต้าน 9.20- 9.40 SL 8.60 ด้านบอสใหญ่ก็เตรียมแผนงานโดยคาดว่าคร่ึงปีหลังมีแผนการขยายกองเรือในกลุ่มธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง อย่างน้อย 2 ล�า ได้แก่ 
เรือต่อใหม่ในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน�ามันส�าเร็จรูปในประเทศ จ�านวน 1 ล�า เห็นแบบนี้สายเดินเรือก็เตรียมลุยซิเจ้าค่ะ

 วันน้ีไม่พูดถึงคงไม่ได้เจ้าค่ะ กับหุ้นท่ีบวกขึ้นมาร้อนแรงซะขนาดนี้ กับหุ้น THCOM ท่ีบริษัทมั่นใจว่าผลประกอบการในปีน้ีจะพลิกเป็นก�าไรเนื่องจากใน
ช่วงท่ีผ่านมา บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (IPSTAR Australia Pty Ltd.) หรือ IPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เซ็นสัญญาให้บริการบรอดแบนด์ใน
พื้นท่ีห่างไกลกับรัฐวิสาหกิจออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 7 ปี ท�าให้บริษัทจะมีการรับรู้รายได้ใหม่เข้ามาในกลุ่ม THCOM มากขึ้น ซ่ึงก็เป็นแรงหนุนบวกกับเทคนิค 
ท่ีท�าให้ราคาหุ้น THCOM วันนี้ไต่ระดับขึ้นมา ถ้าใครไม่มี เจ๊ก็แนะรอจังหวะย่อตัว ประเมิณแนวรับท่ี 6.35-6.20 ต้าน 6.70-7.00 SL 6.00 นะเจ้าคะ (แต่เจ๊แนะ
รอจังหวะย่อตัวสักนิดก่อนแล้วค่อยเข้าเจ้าค่ะ)ขอให้มิตรรักลูกเพจเจ๊โชคดีกันถ้วนหน้า แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าค่าาาาจุฟ

****By เจ๊เยเลน ณ Wall Street World****

****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่าน
ประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet

บวกกันต่อ!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
Wall Street ตลาดหุ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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