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IVL  แยม้  อยูร่ะหว่างการเจรจาแต่

เพยีงผูเ้ดยีว (exclusive negotiation) 

กับ บรษัิท Ultrapar ส�าหรบัการเข้า

ซื้อธุรกิจของบรษัิท Oxiteno S.A. ใน

ประเทศบราซลิ

อ่านต่อหน้า 2

ฟงัเฟด 
หรือ ฟงัลุง!!

BY
เจ๊เยเลน
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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

TKN เชื่อ H2/64
ผลงานโตสวย

PRIME
เคาะลงทุน

โซลาร์ในฟาร์มไต้หวัน 
"สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์"  บอสใหญ่  
PRIME   ประกาศมติบอรด์ อนุมัติรุก
ลงทนุโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อ่านต่อหน้า 5

ซุ่มท�าดีลIVL
ซื้อธุรกิจเครือ Ultrapar

ในบราซิล

TKN ปล้ืมกลับเข้าค�านวณดัชน ีSET100 
ตอกย�าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกรง่ สภาพ
คล่องการซื้อขายสงู กระตุ้นความสนใจ
นักลงทนุต่างชาติและนักลงทนุสถาบนั 
วางแผนเรง่สรา้งยอดขายเติบโต หลัง
รฐับาลเรง่ระดมฉดีวัคซนี
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IVL แย้ม  อยู่ระหว่างการเจรจาแต่เพียงผู้
เดียว (exclusive negotiation) กับ บริษัท 
Ultrapar ส�าหรับการเขา้ซื้อธุรกิจของบรษัิท 
Oxiteno S.A. ในประเทศบราซิล ซ่ึงเป็น
บริษัทในเครือของ Ultrapar   แต่ยังไมม่ีการ
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือข้อผูกพันใดๆ 
ระหว่างคู่สัญญา

 

 นายโซวคิ รอย เชาวด์ร่ีู เลขานกุาร
บริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจ
อร์ส จ�ากัด (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า 
บรษัิทฯ อยูร่ะหว่างการเจรจาแต่เพยีงผูเ้ดียว 
(exclusive negotiation) กับ บรษัิท Ultrapar 
Participações S.A. (“Ultrapar”) ส�าหรับ
การเข้าซื้อธุรกิจของบริษัท OxitenoS.A. 
Indústria e Comércio ในประเทศบราซิล ซึง่
เป็นบริษัทในเครือของ Ultrapar โดยบริษัท
ขอเรียนให้ทราบว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีการลง
นามในสัญญาซ้ือขาย หรือข้อผูกพันใดๆ 
ระหว่างคู่สัญญา

ท้ังนี้  บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทราบต่อไป หากมีความคืบหน้าเก่ียวกับ
ธุรกรรมดังกล่าว

อนึ่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากข่าว
แจ้งส่ือมวลชน (Press Release) ซึ่งได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทwww.
indoramaventures.com

บล.เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง  ออกบทวิเคราะห์  
แนะน�าซื้อ  IVL  ราคาเป้าหมาย 56 บาท   
โดยระบุว่า  IVL เจอแรงเทขายหนักในรอบ
เดือนท่ีผ่านมา ร่วง -12% จากความกังวล
ราคา PET อ่อนตัว การปรบัภาษีของกลุ่ม G7 
และประเด็นล่าสุดการหาแหล่งทุนส�าหรับ
ข้อตกลงในบราซิล เราเชื่อว่าตลาดตอบรับ
ประเด็นเหล่านี้แล้ว และจังหวะน้ีถือเป็น
โอกาสดีของนักลงทุนท่ีจะทยอยสะสมหุ้น
ท่ีระดับความเสี่ยงต�า ณ ราคาปัจจุบัน EV/
EBITDA และ P/E อยู่ท่ี 8.5 เท่าและ 13.3 
เท่า นอกจากนี้ เราประเมินว่า IVL จะยังคง

มีก�าไรดีขึ้น QoQ จากกลุ่มธุรกิจ IOD กลับสู่
ภาวะปกติ และกลุ่มไฟเบอร์ฟ้ืนตัวแรงกว่าท่ี
คาดหนนุโดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสิง่
ทอของจีน ก�าไร 1Q21 มแีนวโนม้ต�าสดุของปี 
คงค�าแนะน�า ซื้อ คงราคาเป้าหมาย 56 บาท 
(EV/EBITDA ปี 64 ท่ี 10.5 เท่า)

Ultrapar Participacoes S.A (UGPA3 
BZ Equity) บริ ษัทบราซิลเปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าก�าลังอยูใ่นการเจรจากับ 
IVL เก่ียวกับการขายบริษัทย่อย Oxiteno 
(สารลดแรงตึงผิว/สารเคมีพิเศษ) ไม่มี
สัญญาซื้อขายหรือข้อผูกพันท่ีด�าเนินการ
โดยคูส่ญัญาท้ังสองฝ่าย การเปดิเผยดังกล่าว
เป็นการชี้แจงข่าวและการเก็งก�าไรในตลาด
บราซิล สื่อรายงานว่าขนาดข้อตกลงอยู่ท่ี
ประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทาง IVL 
ไมไ่ด้แสดงความคิดเห็นใด ๆ ท้ังนี้ IVL ก�าลัง
ด�าเนินการหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้นเราจึง
เห็นว่าประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องปกติ
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แรงเทขายเมื่อวานนี้เป็นการตอบสนองต่อ
ความกังวลของตลาดในประเด็นการจัดหา
แหล่งทุน หากดีลส�าเร็จ D/E สุทธิอาจเพิ่ม
ขึ้นจาก 1.34 เท่าเป็น 1.61 เท่า โดยสภาพ
คล่องท่ีมีอยู่คือ 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ดังนั้น ความเสี่ยงเรื่องระดมทุนนา่จะไมม่าก 
ประเด็น D/E ท่ีสงูเกินจรงิเปน็เรื่องท่ีกังวลใน
อดีต และผูบ้รหิารก็ตระหนกัดีถึงเรื่องน้ี ท้ังนี้ 
เน่ืองจากขาดข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงและ 
Oxiteno เราจึงประเมินแบบตรงไปตรงมา 
รายได้เฉล่ียปี 256263 อยูท่ี่ 900 ล้านบาท 
โดยสมมติว่า EBITDA margin อยูท่ี่ 20-25% 
ส�าหรับสารลดแรงตึงผิว/สารเคมีชนิดพิเศษ 
EV/EBITDA ทวีคูณอยูร่ะหว่าง 6-8 เท่า การ
เข้าซื้อกิจการ Huntsman อยูท่ี่ 5-7 เท่า เรา
ใชโ้มเดลนีป้ระเมนิระยะเวลาคืนทุน ผู้บรหิาร
ได้เน้นย�าถึงความส�าคัญของการปรับปรุง
ฐานะการเงินและก�าหนดเปา้หมาย D/E สทุธิ 
ท่ี 0.7 เท่า ภายในปี 2566

ราคา Integrated PET ในตลาดเอเชยีแตะจุด
สงูสดุท่ี 292 เหรยีญ/ตันในเดือนมนีาคม และ
รว่งลงมาท่ี 220 เหรยีญ/ตัน สรา้งเซอรไ์พรส์
ให้ตลาด อยา่งไรก็ตาม 70% ของ PET ของ 
IVL ส่งออกไปตะวันตก ซึ่งยังคงได้รับพรีเมี่
ยมท่ีสูงเนื่องจากน�าเข้าเท่ากัน (การส่งออก
ของจีนไมส่ามารถแขง่ขันได้ เนื่องจากอัตรา
ค่าระวางสินค้าสูงขึ้น 3-5 เท่า YoY เนื่องจาก
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร ์และอาจยังคง
มีอยู่จนถึงสิ้นปี) พรีเม่ียมท่ีดีขึ้นในฝั่ งตะวัน
ตกจะชดเชยบางสว่นในเอเชีย โดย IVL มรีาย
ได้และก�าไรจากยุโรปคิดเป็น 20% ขณะท่ี
ภาษีขัน้ต�า 15% ของกลุ่ม G7 จะมีผลกระทบ
บ้างเน่ืองจากมีบางประเทศท่ี IVL จ่ายภาษี
ต�ากว่า 15% เน่ืองจากสิทธิพิเศษทางภาษี/
เครดิต อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวไม่
มนัยส�าคัญ อัตราภาษีเฉล่ียท่ัวโลกของ IVL 
อยูท่ี่ประมาณ 18%

18.06.2021 / Friday / #1199

IVL ซุ่มท�าดีลซื้อ

ธุรกิจเครือ Ultrapar ในบราซิล

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


Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

4

TKN ปล้ืมกลับเข้าค�านวณดัชนี SET100 ตอกย�า

ปจัจัยพื้นฐานแขง็แกรง่ สภาพคล่องการซ้ือขาย

สงู กระตุ้นความสนใจนกัลงทุนต่างชาติและนกั

ลงทนุสถาบนั วางแผนเรง่สรา้งยอดขายเติบโต 

หลังรัฐบาลเร่งระดมฉีดวัคซีนพร้อมประกาศ

แผนเปิดประเทศภายใน 120 วัน

 นายอทิธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊
แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TKN ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสาหร่ายทะเล

แปรรูปท้ังในและต่างประเทศภายใต้ตราสิน

ค้า "เถ้าแก่น้อย" รวมถึงขนมขบเค้ียว และ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า หลังจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศ

การคัดเลือกหลักทรัพย์ชุดใหม่ ท่ีจะใช้ใน

การค�านวณดัชนี SET 50, SET 100, sSET, 

SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB ใน

ชว่งครึ่งปีหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 

ธันวาคมนี้) ล่าสุด TKN ได้เข้าเป็น 1 ในสมาชิก 

SET 100 ซึ่งเป็นการกลับเข้าค�านวณในดัชนี 

SET100 อีกครัง้ สะท้อนว่า TKN เปน็หน่ึงในหุน้

ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องการ

ซ้ือขายสูง นอกจากน้ีจะช่วยดึงดูดกนักลงทุน

สถาบันและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

หุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  

ท้ังนี้ ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานครึ่งปี

หลังของปีน้ี คาดว่าจะเติบโตดีกว่าคร่ึงปีแรก 

โดยปัจจัยบวกจะมาจากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้ม

ฟื้ นตัว หลังจากรัฐบาลเร่งระดมฉีดวัคซีนซึ่ง

คาดว่าจะส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิด-19 ค่อยๆ คล่ีคลาย และการท่ีนายก

รฐัมนตรีประกาศแผนเปิดประเทศภายใน 120 

วัน  

บริษัทฯ จึงพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโต

ผ่านการใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยในช่วงท่ีผ่านมา

ได้ศึกษาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็น 

New S-Curve ท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมใ่น

กลุ่มสาหร่าย (Seaweed) ท่ีคาดว่าจะทยอย

เปิดตัวอีกไมต่�ากว่า 2-3 SKUs และผลิตภัณฑ์

นมพลาสเจอร์ไรส์ "จัสท์ ดริ้งค์" รสชาติใหมอี่ก 

2-3 SKU โดยล่าสุด บริษัทฯ เปิดตัวจัสท์ดริ้งค์

รสชาติใหม ่"กาแฟลาเต้" ท่ีคงความเป็นออริจิ

นอลใช้สูตรรสชาติและวัตถุดิบหลักกาแฟน�า

เขา้จากไต้หวัน 100%  ต้ังเป้าเป้ายอดขายของ

ผลิตภัณฑ์ Just Drink ในปน้ีี 300-400 ล้านบาท 

ขณะท่ีความคืบหน้าในการปรับกลยุทธ์ใหม่

เพื่อท�าการตลาดในประเทศจีน บริษัทฯ จะมุง่

เจาะช่องทางการขายผ่านร้านค้าแบบด้ังเดิม 

(Traditional Trade) และช่องทาง Online 

E-Commerce มากขึ้น โดยปัจจุบันแบรนด์

เถ้าแก่น้อยครองส่วนแบ่งในตลาดในจีนกว่า 

10% และยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ขณะท่ี

ปญัหาตู้คอนเทนเนอรส์นิค้าขาดแคลนนั้นคาด

ว่าจะดีขึน้ในชว่งครึง่ปหีลัง ซ่ึงจะผลักดันรายได้

จากการสง่ออกปรับตัวดีขึ้น 
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"สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์"  บอสใหญ ่ PRIME   
ประกาศมติบอร์ด อนุมัติรุกลงทุนโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังในฟาร์มเล้ียงปลา
ในร่ม ระยะท่ี 3 ประเทศไต้หวัน 3โครงการ 
รวม 6  MW  มูลค่า  362.28  ลบ.    คาด  COD  
ไตรมาส3/65

 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม 
โรด เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) PRIME 
เปดิเผยว่า  ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้ง
ท่ี5/2564ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 
2564ได้มีมติท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอ
ร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (“PSE”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้นสามัญจ�านวน 
50,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 ดอล
ล่าร์ไต้หวัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท JF Energyจ�ากัด 

(“JF”)และซ้ือหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น 
(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 ดอลล่าร์ไต้หวัน)คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท JK Energyจ�ากัด (“JK”)จากบริษัท 
KWE Corporation(“KWE”) ซึ่งท้ังสองบริษัท
จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศไต้หวัน ด้วย
มูลค่าการเข้าท�ารายการเท่ากับ 1,130,000 
บาท หรือ 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน (อ้างอิงจาก
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในประเทศไต้หวัน 
โดยภายหลังการท�าธุรกรรมดังกล่าว JF และ 
JK ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งธุรกรรม
ต่อไปนี้เรียกว่า (“รายการท่ื1”)

2. มีมติอนุมัติให้JFJK และบริษัท Jingtai 
Energy จ�ากัด (“Jingtai”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังในฟาร์ม
เล้ียงปลาในร่ม ระยะท่ี 3 ประเทศไต้หวัน 
โดยมีประมาณการก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ัง

สุทธิรวม 6เมกกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนรวม 
362.28 ล้านบาท หรือ 320.60 ล้านดอลล่าร์
ไต้หวัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 
16 มิถุนายน 2564)ซึ่งธุรกรรมต่อไปน้ีเรียกว่า 
(“รายการท่ื2”) ท้ังนี้การท�าธุรกรรมรายการท่ี 
2 จะเกิดขึ้นภายหลังการท�าธุรกรรมรายการท่ี 
1 เสร็จเรียบร้อย
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1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท�ารายการ

รายการท่ี 1

PSE จะด�าเนินการเข้าลงทุนใน JF และ JK 
โดยซ้ือหุ้นสามัญของ JFจ�านวน 50,000 หุ้น 
ซ้ือหุ้นสามัญของ JK จ�านวน50,000 หุ้น รวม
มูลค่า 1,130,000 บาท หรือ 1 ล้านดอลล่าร์
ไต้หวัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 
16 มิถุนายน2564) ภายในระยะเวลา 30 วัน 
หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ

รายการท่ี 2

JF JK และ Jingtaiจะเข้าลงนามในสญัญาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรง
ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 
กับ Taiwan Power Company ภายหลังการท�า

ธุรกรรมรายการท่ี 2เสร็จเรียบร้อยJF JK และ 
Jingtai จึงจะด�าเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตาม
ธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า และคาด
ว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 3 ปี2565

ส�าหรับแหล่งเงนิทุนท่ีใช้ในการเข้าท�ารายการ
รายการท่ี 1เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

รายการท่ี 2การลงทุนโครงการดังกล่าวจะ
ได้รับการสนับสนุนเงินกู้โครงการ (Project 
F inance)จากธนาคารหรือสถาบันการ
เงิน2แห่ง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการ
ท�ารายการบริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจ
ท่ีจะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจท่ี
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจหลักและส่งเสริมให้
เกิดการใช้ประโยชน์สินทรพัยห์ลักของบรษัิทฯ 
ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ
ต่อยอดธุรกิจปจัจุบนัเพ่ือสรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบ
ริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาท่ีจะ
ลงทุนขยายธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯดังนี้

1) บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้
ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะท�าให้
บริษัทฯ มีรายได้ท่ีสูงขึ้นและมีกระแสเงินสด
และสภาพคล่องท่ีดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงุทน
พัฒนาโครงการอ่ืนของบริษัทฯ ในอนาคต

2) สร้างความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจระยะ
ยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงิน
ของกิจการ

3) กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ 
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ฟังเฟด หรือ ฟังลุง !! ช่วงเช้าตลาดเปิดมาย่อตัวลงเล็กน้อย ก่อนจะดีดตัวขึ้น
ไปยืนในแดนบวก เหมือนจะไม่ได้สนใจในค�าพูดของเฟด แต่เหมือนจะขานรับ
นายกประกาศเป้าหมาย 120 วันเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเต็ม
รูปแบบ แต่ช่วงบ่ายตลาดก็เริ่มอ่อนแรงลงมา แล้วกลับมายืนในแดนลบเช่น
เดียวกับตลาดหุ้นท่ัวโลก ท้ังตลาดหุ้นเอเชีย และตลาดยุโรปต่างก็ติดลบ รวม
ถึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์สติดลบกว่า 100 จุดด้วย ตลาดกลับมารับแรงกดดันจาก
ผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)ท่ีส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในปี 66 ท่ีคาดว่าจะปรับขึ้น 2 ครั้ง สุดท้ายตลาดก็ฟังเฟด มากกว่าฟังลุง......
ท�าให้ตลาดปิดลบไปท่ี 1,617.65 จุด หรือ ลบ -7.14 จุด กลยุทธ์ช่วงนี้เราคง
เน้นหาหุ้นท่ีแข็งกว่าตลาดไปก่อนเจ้าค่ะ

มาหาดูหุ้น ในวันท่ีตลาดไม่เป็นใจกันดีกว่า วันนี้ DOD ถือว่าปรับตัวข้ึนมาได้
โดดเด่น สวนทางกลับตลาด หลังจากพักตัวไปนานเพราะถูกขึ้นเครื่องหมาย 
T1 วันน้ีราคาขยับกลับขึ้นมาปิดท่ี 14.00 บาท ถือว่าน่าลุ้นเจ้าค่ะ มองแนวรับ
ท่ี 13.60-13.80 บาท ต้าน 14.50-15.00 บาท ตัดขาดทุน 12.90 บาท และมา
รอลุ้นกันว่า DOD จะได้ถูกปลดเครื่องหมาย T1 ได้หรือไม่....

WHA ตัวน้ีช้านิดนึงเจ้าค่ะ น่าจะเหมาะส�าหรับคนท่ีถือรอได้ มองแนวรับสะสม
ท่ี 3.34-3.38 บาท ต้าน 3.50-3.66 บาท ตัดขาดทุน 3.16 บาท ตัวนี้รอถึงรอบ
การว่ิงของหุ้น ราคาหุ้นมียอดไฮท่ี 3.66 บาท ถ้าผ่าน จะเปิดอัพไซด์ของราคา
หุ้นรอบใหม่ หลังภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสดใสข้ึน 
จากการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและการลงทุนจากต่างประเทศ เริ่ม
สง่สัญญาณท่ีชัดเจนขึ้น ตามแผนการผลิตและกระจายวัคซีนของประเทศไทย 
และประเทศต่างๆ ท่ัวโลก บริษัทฯ จึงคงเป้ายอดขายท่ีดินในประเทศไทย
ส�าหรับปี 2564 ไว้ท่ีจ�านวน 725 ไร่ อีกท้ังยังมีการพัฒนานิคมใหม่ๆ อย่างต่อ
เนื่อง โดยคาดว่าในปีนี้จะเปิดตัวนิคมใหม่เพิ่มอีกอย่างน้อย 3 แห่ง ใครสายช้า
รอได้ก็ลองสะสมดูเจ้าค่ะ

ช่วงนี้ต้องบอกว่า BCH ปรับตัวขึ้นมาโดดเด่น ราคาเบรควัน
นี้ 21.10 บาท และท�า ATH ปิด21.20 บาท ยอดสูงสุดต้ังแต่
เข้าตลาด เปิดอัพไซด์ ไร้แนวต้านแต่มีต้านจิตวิทยา 22-23 
บาท สวนทางกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน โบรกฯคาดก�าไร BCH 
ใน Q2/64 โตต่อเนื่อง ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด-19 หลายต่อ ได้แก่ การรับตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ซึ่งสามารถตรวจได้สูงสุด 10,000 ราย/วัน และมีแล๊บ 
11 ยูนิต โดยเมื่อเดือน เม.ย.ตรวจแล้ว 4,000-7,000 ราย/
วัน รวมท้ังมีจ�านวนเตียง Hospitel มากท่ีสุด ครองส่วนแบ่ง

ตลาด 47% เจ๊มองมาทรงนี้เป็นจังหวะเก็งก�าไรตามน�าไปเจ้าค่ะ

ราคายังคงค่อยๆเดินหน้า ขยับปรับตัวขึ้นมาอีกครั้ง ส�าหรับ JWD ท่ียังมีปัจจัย
บวกให้รอลุ้น โดยคาดการณ์ว่ารายได้และก�าไรในไตรมาส 2/2564 จะมีการ
เติบโตดีกว่าไตรมาส 1/2564 และมีจ�านวนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในไตรมาส 1/2564 มี 39,143 ตู้ และโครงการรถขนส่งวัคซีน
ท่ีประเทศกัมพูชา ส่วนในประเทศไทยบริษัทได้มีการเจรจาเรื่องการขนส่ง
วัคซีนในประเทศไทยกับทางบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด เบื้องต้นแล้ว 
หากเจรจาส�าเร็จน่าจะเป็นปัจจัยบวกให้ราคาพุ่งขึ้นได้ต่อ มองแนวรับส�าหรับ
เก็งก�าไรท่ี 13.00-13.20 บาท ต้าน 13.90-14.20 ช่วงนี้เล่นดีมีปัจจัยบวก ใคร
ชอบก็มาลุ้นไปด้วยกันเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่
หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก
ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet
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ฟงัเฟด 
หรือ ฟงัลุง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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