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LEO พยคัฆ์ติดปีก! งบไตรมาส 
3/64 ก�าไรกระฉูด 253% 
ทบุสถิติสงูสดุใหม่ต่อเน่ือง 

3 ไตรมาส อานิสงสค่์าระวางเรอื
ตู้คอนเทนเนอรพ์ุ่ง

ไร้
ทิศทาง!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

(BEM) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ก�าไรสทุธิ 108 ล้านบาท 

กรรมการผูจั้ดการ แจ้งว่าไตรมาส 3 ปีนี ้BEM ได้รบัผลกระทบหนักสดุจาก

สถานการณ์ COVID-19 อ่านต่อหน้า 5
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บมจ. ทคิีวเอ็ม คอรป์อเรชั่น เผยผลประกอบการไตรมาส 3/64 ก�าไรสทุธิ 241.7 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42.4 % เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และขยายตัว

เพิ่มขึน้ 9.5 % จากไตรมาสทีแ่ล้ว โดย ไตรมาสนีม้รีายได้รวม 851.9 ล้านบาท

เปิดงบ Q3/64 ก�าไรพุ่ง 42% YoY

TQM
เคาะแตกพาร์เพ่ิมสภาพคล่องในตลาด

มีก�าไรผ่านจุดต�่าสุดแล้ว
BEM เผย Q3/64

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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LEO พยัคฆ์ ติดปีก!  งบไตรมาส 3/64 
ก�าไรกระฉูด 253% ทุบสถิติสูงสุดใหม่ต่อ
เนื่อง 3 ไตรมาส อานิสงส์ค่าระวางเรือตู้
คอนเทนเนอร์พุ่ง ฟาก “เกตติวิทย์ สิทธิ
สุนทรวงศ์” มั่นใจโค้งหลังทะยานต่อ หลัง
เปิดฉาก บุก๊รายได้ขนสง่สินค้า E-Commerce 
จีน-ไทย จากการเป็นพันธมิตร China Post 
ท�าให้มีออเดอร์ไหลทะลัก และอัตราค่า
ระวางเรอืของตูค้อนเทนเนอรแ์ละ Shanghai 
Containerized Freight Index ก็ยังท�า New 
High อยา่งต่อเนื่อง ชว่ยหนุนรายได้-ก�าไร ปี 
2564 “ออลไทม์ไฮ” ต่อเนื่อง

 นายเกตติวิทย ์  สิทธิสุนทรวงศ ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ 
โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 
(LEO) เปดิเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส
ท่ี 3/2564 เติบโตข้ึนท้ังในส่วนของรายได้ 
จ�านวนตูแ้ละจ�านวนตันของการสง่สนิค้าทาง
ทะเลและทางอากาศ และก�าไรสุทธิ โดยมี
ผลประกอบการท่ีเป็น New High อย่างต่อ
เน่ืองกันติดต่อกันมาเปน็เวลา 3 ไตรมาส โดย
มีก�าไรสุทธิอยูข่องไตรมาส 3/2564 ท่ี 52.2 

ล้านบาท เติบโตข้ึนถึง 253 % เม่ือเปรียบ
เทียบกับไตรมาส 3/2563 ท่ีมีก�าไรอยูท่ี่ 14.8 
ล้านบาท

ท้ังนี ้เม่ือเปรยีบเทียบรอบระยะเวลา 9 เดือน
ของปีนี้กับปีท่ีแล้ว รายได้ของบริษัทฯ ขยาย
ตัวมากถึง 168% และก�าไรสทุธเิติบโตขึ้นถึง 
184% โดยท่ีก�าไรสุทธิของไตรมาส 3/2564 
เกือบจะเท่ากับก�าไรสุทธิตลอดท้ังปี 2563 
ของบริษัทฯท่ีท�าไว้ 56.9 ล้านบาท ขณะ
เดียวกันในส่วนของก�าไรสุทธิงวด 9 เดือน
ของปีนี้อยู่ท่ี 121.9 ล้านบาท สูงกว่าก�าไร
สทุธท้ัิงปีของป ี2563 พรอ้มกันนีบ้รษัิทฯคาด
ว่าจะยังสามารถรักษาระดับการเติบโตทาง
รายได้และก�าไรในไตรมาส 4/2564 ใหอ้ยูใ่น
ระดับท่ีโดดเด่นต่อไปได้

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากค่าบริการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางเรือ ส�าหรับ
ไตรมาสท่ี 3/2564 ยงัคงเพิม่ขึ้นต่อเนื่องโดย
มีรายได้เพิ่มข้ึน 110% เทียบกับไตรมาสท่ี 
2/ 2564 และเพิ่มข้ึน 461% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสท่ี 3/2563 และเมื่อเปรยีบเทียบราย
ได้รวมส�าหรบัระยะเวลา 9 เดือนแรกป ี2564 
กับระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 เพิ่มข้ึน 
249% สาเหตุจากอัตราค่าระวางท่ียังคงอยู่
ในระดับสงู และมีปริมาณตู้สนิค้าท่ีใหบ้ริการ
ขนสง่ทางเรือเพิ่มขึ้น

อีกท้ัง ค่าบรกิารขนสง่สนิค้าระหว่างประเทศ
ทางอากาศ ส�าหรับไตรมาสท่ี 3/2564 มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 26% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ท่ี 2/2564และเพิ่มขึ้น 66% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 3/2563 และเม่ือเปรียบเทียบ
รายได้รวมส�าหรับระยะเวลา 9 เดือนแรกปี 
2564 กับระยะเวลาเดียวกันของป ี2563 เพิม่
ขึ้น 6% เนื่องจาก ปริมาณการน�าเข้าและสง่
ออกทางอากาศยงัเพิ่มมากขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
จ�านวน Volume เพิ่มขึ้น 86% และมีการรับ
รู้รายได้ของ China Post เข้ามาด้วย ขณะท่ี
ธุรกิจใหบ้รกิารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขนสง่
สินค้า รายได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเติบโตของบรกิารขนสง่สนิค้า
ระหว่างประเทศท้ังทางเรือและทางอากาศ
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นอกจากน้ี LEO ในไตรมาส 4/2564 นี ้พรอ้ม
ท่ีจะขยายการให้บริการ LEO Self Storage 
ไปยังสาขาท่ี 2 บริเวณ ตลาดน้อย ถนน
เจริญกรุง ใกล้กับย่านเยาวราช โดยสาขาท่ี 
2 น้ี มีพ้ืนท่ีเพิ่มอีก 2,000 – 3,000 ตาราง
เมตร ทางบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะท�าให้ 
LEO Self-Storage#2 เป็น Flagship store 
ของ LEO Self Storage ด้วยการให้บริการท่ี
ครบวงจรมากยิง่ขึ้น โดยจะเริม่เปิดใหบ้รกิาร
ภายในเดือนธันวาคม 2021 นี้ อีกท้ังบริการ
ลานพักตู้สินค้าคอนเทนเนอร์แห่งท่ี 2 ท่ีต้ัง
อยู่บริเวณ ถนน บางนา – ตราด กม.21 ก็
สามารถเริ่มให้บริการในไตรมาสท่ี 4 ของปี
นี้เชน่เดียวกัน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร LEO กล่าวอีก
ว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงานในไตรมาส 
4/2564 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่ องและมี
โ อ ก า ส ท่ี จ ะ ท� า ส ถิ ติ สู ง สุ ด ใ ห ม่ เ ช่ น กั น 
ตามปริมาณการขนส่งและค่าระวางเรือ
คอนเทนเนอรท่ี์ยงัท�าสถิตินวิไฮอยา่งต่อเนื่อง 
โดยท่ี Shanghai Containerized Freight 
Index (SCFI) ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าระวางขนสง่
ของค่าระวางในระบบตู้คอนเทนเนอร์ ก็ได้
ข้ึนมาท�าจุดสูงสุดใหม่ท่ี 4647 จุดในเดือน
ตุลาคมท่ีผ่านมา อีกท้ังยังเริ่มรับรู้รายได้
จากการขนสง่สินค้า E-Commerce จีน-ไทย 
จากการเป็นพันธมิตร China post สง่ผลให้
ให้รายได้-ก�าไร เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
เนื่องไปจนถึงปี 2565 พร้อมขยายการให้
บริการ LEO Self Storage และบริการลาน
พักตู้สินค้าให้ขึ้นมาเป็นดาวเด่นในการสร้าง
ผลก�าไรให้กับบริษัทฯ พร้อมกับพัฒนาการ
ให้บริการรว่มกับ China Post เพื่อท�าหน้าท่ี
เป็น ‘One-Stop Service Provider’ ให้กับ
ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซให้สามารถน�าเข้า

และส่งออกสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับ
กระจายสินค้าไปยังปลายทางท่ัวโลก

นอกจากนี ้LEO มีเปา้หมายท่ีจะท�า M&A กับ
ผูป้ระกอบการโลจิสติกสใ์นประเทศไทยและ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ เวียดนามเเละ
อินโดนีเซีย โดยเราคาดว่าจะบรรลุข้อตกลง
กับบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในไตรมาส 
4/2564 น้ี และรับรู้รายได้ภายในปี 2565 
อยา่งน้อย 1 บริษัท
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บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เผยผลประกอบการ
ไตรมาส 3/64 ก�าไรสุทธิ 241.7 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
42.4 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.5 % จากไตรมาสท่ีแล้ว โดย 
ไตรมาสนีม้รีายได้รวม 851.9 ล้านบาท บรษัิท ฯ ยงัคง
สรา้งผลประกอบการท่ีดีได้ยอดขายโตตามเปา้ในทกุ
ชอ่งทาง ด้านบอรด์มมีติขอผู้ถือหุน้แตกพาร์หุน้ TQM 
เพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดให้มากขึ้น เหลือ 0.50 
บาท จากเดิม 1 บาท เพิ่มมูลค่าหุ้นจาก 300 ล้านหุ้น 
เป็น 600 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าลงทุนในธุรกิจใหม ่
ในนาม บริษัท ทีคิวซี จ�ากัด หรือ ‘TQC’ ให้บริการ
บริหารสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ แก่
บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต เพิ่มศักยภาพการ
ใหบ้รกิารลกูค้าอยา่งครบวงจร นอกจากนีก้ารรว่มทนุ
ในธุรกิจของ บรษัิท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร ์จ�ากัด , บรษัิท 
ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จ�ากัด และการเข้าถือหุ้นใน 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จะเข้ามาชว่ยสง่
เสริมรายได้ของกลุ่มบริษัท ฯ ให้ผลงานเติบโตสูงสุด
ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4

 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยภาพรวมผลการ
ด�าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 ว่า บริษัท ฯ มีก�าไร
สุทธิ 241.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.4% เทียบช่วง
เดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกชอ่ง

ทาง และการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสทิธภิาพ และจากการควบรวมกิจการท่ีได้ลงทนุ
ในไตรมาสนี ้โดยมรีายได้รวม 851.9 ล้านบาท บริษัท 
ฯ สร้างผลประกอบการได้สงูสุดเป็นประวัติการณ์นบั
ต้ังแต่ก่อต้ังบริษัท โดยยอดขายประกันภัยเติบโตได้
ตามเป้าท่ีต้ังไว้ในทุกช่องทางขาย โดยช่องทางหลัก
ยังเป็น Tele-Sales และช่องทางออนไลน์ จากฐาน
ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่กว่า 2 ล้านราย และ
ขณะเดียวกันลกูค้าใหมท่างชอ่งทางออนไลนก็์ยงัคง
เติบโตตามไลฟ์สไตล์ในวิถี Next Normal

ขณะเดียวกัน บริษัท ฯ ยังสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยต้นทนุและค่าใชจ่้ายการให้บริการคิดเปน็ 44.2% 
ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนอยู่ท่ี 49.1% ของรายได้รวม ส่งผลให้บริษัท 
ฯ สามารถรักษาอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) ไว้ได้ในระดับสูงท่ี 51.1% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี 49.9% ขณะท่ี
ค่าใชจ่้ายในการบริหารอยูท่ี่ 190.2 ล้านบาท คิดเปน็ 
22.3 % ของรายได้รวม

ดร.อัญชลิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท (บอร์ด) เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564 ได้มมีติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้ของหุ้น (พาร์) จากเดิมหุน้ละ 1 บาท เปน็มลูค่าหุน้

ละ 0.50 บาท สง่ผลใหหุ้้นเพิม่เปน็ 600,000,000 หุน้ 
จากเดิม 300,000,000 หุ้น เพื่อให้บรษัิทสามารถเพิม่
การกระจายการถือหุ้นบริษัทไปยังผู้ลงทุนได้กว้าง
ขวางข้ึน และท�าให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องใน
ตลาดมากข้ึน โดยสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม
ทุกรายจะไมเ่ปล่ียนแปลง

นอกจากนี้ บอร์ดยังได้อนุมัติให้บริษัท ฯ มีการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีคิวซี จ�ากัด หรือ 
TQC ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีให้บริการบริหารสินไหมประกัน
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้ค�าปรึกษาวินิจฉัย
การเรียกร้องสินไหมของลูกค้าแก่บริษัทประกัน
ภัยและบริษัทประกันชีวิต อีกท้ังยังเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร นับ
เป็นอีกหนึง่ธุรกิจท่ีจะเข้ามาสง่เสรมิรายได้ใหแ้ก่กลุม่
บรษัิท ฯ ให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเปา้ท่ีวางไว้

ส�าหรับในชว่งครึ่งปีหลัง 2564 บริษัท ฯ ได้เดินหน้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยออนไลน์
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสนองความต้องการของผู้
บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีหลากหลายท้ังด้านความ
คุ้มครอง และราคาท่ีจับต้องได้ในสถานการณ์ท่ีต้อง
รัดกุมค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้ลูกค้ายังคงมีประกัน
ภัยไว้คอยบริหารจัดการความเส่ียงภัยในชวิีต ดร.อัญ
ชลิน กล่าว 
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เปิดงบ Q3/64 ก�าไรพุ่ง 42% YoY

TQM
เคาะแตกพาร์เพ่ิมสภาพคล่องในตลาด
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บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) 
รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2564 
ก�าไรสุทธิ 108 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการ 
แจ้งว่าไตรมาส 3 ปีนี้ BEM ได้รับผลกระทบ
หนกัสดุจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีรุนแรง
มากขึ้น รวมท้ังมาตรการคุมเข้มในพื้นท่ีสี
แดงของภาครัฐท�าให้ปริมาณ การเดินทาง
ลดลง รายได้หลักของบริษัทหายไปอย่าง
มาก แต่ด้วย BEM มีการลงทุนในบริษัทอ่ืน
ท่ีดีท�าให้ มีรายได้เงินปันผลรับเข้ามาเสริม 
รวมถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่า
ใช้จ่ายท�าให้ในไตรมาส 3 ปีนี้ มีก�าไร 108 
ล้านบาท ต�ากว่าไตรมาส 3 ปีท่ีแล้ว 87%

 ดร.สมบัติ เสริมว่า เห็นสัญญาณ
ฟื้ นตัวชัดเจนในไตรมาส 4/2564 ภายหลัง
จากท่ีรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการ
ต่างๆ ปริมาณรถท่ีใช้ทางด่วนฟื้ นตัวขึ้น
อย่างมากจากจุดต�าสุดในเดือนสิงหาคม ท่ีมี
รถใช้ทางด่วน 593,900 เท่ียวต่อวัน โดยใน
เดือนตลุาคมซ่ึงเป็นเดือนแรกของไตรมาส 4 

ปริมาณรถอยู่ท่ี 898,700 เท่ียวต่อวัน เพ่ิม
ข้ึน 51% ในส่วนรถไฟฟ้าจ�านวนผู้โดยสาร
เดือนตุลาคมอยู่ท่ี 135,900 เท่ียวต่อวัน 
เพิ่มขึ้น 118% บริษัทม่ันใจว่าปริมาณผู้ใช้
ทางด่วนและผู้ใช้รถไฟฟ้าจะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจากนโยบายการเปิดประเทศ การ
ทยอยเปิดการเรียนการสอน ท้ังนี้ในเดือน
พฤศจิกายนเห็นตัวเลขรถมาใช้ทางด่วนเกิน 
1 ล้านเท่ียวต่อวัน จ�านวนผู้โดยสาร 2 แสน
เท่ียวแล้ว

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 บริษัท
ยังคงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จนได้รับคัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ท่ี
อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจ�า
ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 ในกลุ่มบริการ 
(Services)
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BEM เผย Q3/64

มีก�าไรผ่านจุดต�่าสุดแล้ว

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


ไร้ทิศทาง!! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงแกว่งตัวต่อเน่ืองใน
กรอบแคบ โดยตลอดท้ังวันยังคงยืนในแดนบวกสลับลบ
ไร้ทิศทางท่ีชัดเจน โดยต่างโฟกัสไปท่ีผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนในงวดไตรมาส 3/64 ซึ่งก็ยังมีหุ้นให้
ได้เก็งก�าไรเป็นรายตัวเจ้าค่ะ เราก็เลือกหุ้นท่ีมีปัจจัยบวก
เฉพาะตัวกันไปก่อนเจ้าค่ะ

ทรงเหมือนขึ้นมารอผลการประชุม ซึ่งพรุ่งนี้ จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.ชุด
ใหญ่)ในวันศุกร์นี้ จะมีการเคาะเรื่องน�าเข้าแรงงานหรือไม ่
ซึ่งหากมีก็จะเป็นการปลดล็อกหุ้นบางกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ทรง
หุ้นในกลุ่มก่อสร้าง เล้ียงราคาเหมือนรอประเด็นบวก ใคร
ชอบตัวไหนในกลุ่มก่อสร้าง ก็อย่าลืมเฝ้าจับตาติดไม้ติดมือ
ไว้นะเจ้าคะ

หุ้นกลุ่มสินค้า IT ยังคงคึกคักหลังหลังรายงานผลประกอบ
การออกมาได้สวยงาม วันน้ี COM7 ก็ว่ิงข้ึนน�าเทรดกัน
สนุกสนาน มันก็ท�าให้เจ๊เหลือบไปเห็นหุ้น SPVI ท่ีไม่ยอม
ว่ิงตามข้ึนมาสักที แต่ราคาหุ้นก็ค่อยๆขยับข้ึนมาทีละนิดๆ 

เหมือนรอจังหวะ เอาเป็นว่ายังไงก็อย่าให้
น้อยหน้าเขานะเจ้าคะ SPVI 

ย่อมาถือเป็นจังหวะท่ีดีในการเข้าไปเก็บ
เจ้าค่ะ หลังรายงานงบก�าไรออกมาได้เป็นท่ี
น่าประทับใจ SONIC อวด 9 เดือน ก�าไรโต 
384% แตะ 153 ลบ. หลังรายได้ขนส่งสินค้า

ทางเรือ, ทางบก, ทางอากาศ,เพิ่มสูงขึ้น อีกท้ังยังมีก�าไร
จากอัตราแลกเปล่ียนหนุน จังหวะย่อพักตัวมา เจ๊จึงมอง
เปน็จังหวะให้เขา้ไปเก็บนะซเิจ้าค่ะ ใหแ้นวสะสมไว้ท่ี 4.24-
4.30 บาท อย่าลืมว่าสะสมจังหวะพักตัวนะเจ้าคะ แล้วพบ
กันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ……

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดกูราฟดูเทคนคิประกอบการตัดสนิใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิง่บางตัวไมซ่ิง่ไมห่ลดุแนวรับก็ถือได้ นา่จะให้ซ่ิงปรูด๊ปรา๊ด
ทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความ
ส�าเร็จค่า
***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet
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ไร้ทิศทาง!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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