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    ชอ้ปชว่ยชาต ิBy : แมม่ดนอ้ย
 

วนัที� 7 พฤศจกิายน 2560 พบกบัแมม่ดนอ้ยที�  www.hooninside.com รูล้กึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ
  

        โอมมะลกึกึ�กกึ�ยย ์มะลกึกึ�กกึ�ยยม์ะลกึกึ�กกึ�ยย.์...... เพี�ยงแมม่ดนอ้ย ขี�ไมก้วาดวเิศษ เห็นความสดใส ความเขยีวของตลาดหุน้ทั�วโลก ตลาด
หุน้ไทยแลว้  ชื�นอก ชื�นใจ  บา่ยวนันี�  มารอฟังมตคิรม. เรื�องมาตรการชอ้บชว่ยชาต ิกนั  หุน้คา้ปลกี  อะไรที�เกี�ยวกบัชอ้ปๆ ไดรั้บผลด ีรับอานสิงส์
กนัทั�วหนา้ อกีมมุหนึ�งระดบัโลก การหารอืระหวา่งประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรัมป์ แหง่สหรัฐ-มนุ แจ อนิ ประธานาธบิดเีกาหลใีตใ้นวนันี� 

  
        ปิดตลาดเชา้  ดชันตีลาดอยูท่ี� 1717.65 จดุ  เพิ�มขึ�น 5.91 จดุ  คดิเป็น 0.35% มลูคา่การซื�อขาย 29,389.26 ลา้นบาท

  
        หุน้กลุม่พลงังานคกึคกั ครอบครัวปตท. ปรับตวัเพิ�มขึ�น  ตอบรับราคานํ�ามนัปรับตวัขึ�น ในชว่งเชา้วนันี�   สว่นภาคบา่ยวนันี� หากครอบครัว
ปตท. มแีรงซื�อตอ่เนื�อง คงทําใหภ้าพรวมตลาดสดใส  มคีวามคกึคกั  นักลงทนุกพ็รอ้มเกง็กําไรในหุน้ขนาดกลาง ขนาดเล็กกนัตอ่ไป

 
    ก.ล.ต. นับหนึ�งคําขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ไฟลล์ิ�ง) บมจ.วนิทค์อม เทคโนโลยี
(VCOM) ผูดํ้าเนนิธรุกจิตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT Distributor)  เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ เตรยีมเสนอขายหุน้ใหก้บั
ประชาชนครั�งแรก (IPO) จํานวน 80 ลา้นหุน้ พาร ์0.50 บาท คาดวา่จะเขา้เทรดในตลาด mai ปลายปีนี� หวงันําเงนิไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใน
กจิการ เพื�อขยายตลาดในประเทศ และกลุม่ CLM

  
        พรุง่นี� บรษัิท แสนสริ ิจํากดั (มหาชน)SIRI แถลงขา่ว ประกาศแผนผนกึกําลงัพันธมติรระดบัโลก “Sansiri Everyday Visionaries: The
Evolution of Next Generation Living” เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ราชกรฑีาสโมสร หอ้ง องัรดีนัูงต ์ แมม่ดนอ้ย เชื�อวา่ เหยี�ยวขา่ว คง
สอบถามไปยงั เศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่SIRI กระแสขา่วSIRI สนใจรว่มซื�อโครงการมหานคร-นมิติร หลงัสวน ของPACE

  
        ขา่วPACE จะขายโครงการมหานคร-นมิติร หลงัสวน นับวา่ กระจายไปยงันักลงทนุ  แตต่ลท. ไมส่อบถามขอ้เท็จจรงิไปยงัPACE และ
อนาคตPACE หลงัขาย 2 โครงการ จะเป็นอยา่งใด ยงัไง กอ็ยากปลอ่ยใหล้อืกนัไปเอง PACE เปลี�ยนมอื เปลี�ยนเจา้ของไปแลว้ แลว้กนั ออิ ิ

  
        แมม่ดนอ้ย  เห็น พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ขายหุน้D ออก 5% คงเหลอืในมอือกี55% ทําใหต้อ่มอยากรู ้อยากเห็น ใครกนัน่ะ รับไมไ้ปทํา เอย้ รับ
ไมต้อ่ ฮิ�วๆ  

  
        บลจ.บวัหลวง ซื�อหุน้SCN เพิ�มอกี0.14% รวมเป็น10.06%   อา้ว  อยา่รอชา้ อยากรูต้อ้งตามไปด ูหหุุ

  
        ไมเ่ดอืนนี� กเ็ดอืนหนา้ หรอืภายในปีนี�  บมจ.กรังดป์รซี ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล หรอื GPI จอ่ขายไอพโีอ 100 ลา้นหุน้ เขา้ตลาดหุน้ไทย 
มบีล.เมยแ์บงก ์กมิเอ็งฯเป็นFAและแกนนําอนัเดอรไ์รทแ์ละเคท ีซมีโิก-้บล.คนัทรี� รว่มขายหุน้ไอพคีรั�งนี�

  
@@@ปิดทา้ยสาสน์จากPR@@@“ชวีาทยั เรสซเิดนซ ์อโศก ตอบโจทยต์รงใจ”

 ใครที�กําลงัสอ่งหาคอนโดใหมเ่อี�ยมแกะกลอ่ง บนทําเลยา่น The New CBD  โครงการ ชวีาทยั เรสซเิดนซ ์อโศก ตอบโจทยไ์ดต้รงใจที�สดุ เพราะ
จัดเต็มดว้ย   Athletic Club ,Kids Stadium, Co-working Lounge, Chilling Area  , EV Station...สว่นใครที�สนใจสามารถแวะเวยีนไปเยี�ยมชม
โครงการกนัไดเ้ลย ระหวา่งวนัที� 18-19  พ.ย. นี� พรอ้มรว่มกจิกรรม DIY และมบีรกิาร Valet Parking  นอกจากนี�ยงัรับขอ้เสนอพเิศษกอ่นใคร 
จองซื�อภายในงานไดรั้บราคาดทีี�สดุ One Price 4.99 ลา้น  ตกแตง่ แบบ Fully Furnished พรอ้มเครื�องใชไ้ฟฟ้าครบชดุ.... สอบถามขอ้มลูเพิ�ม
เตมิ โทร 1260 www.chewathai.com

  
@@@“โมโตะซงั” ยกทมีผูบ้รหิารแจกของที�ระลกึนักลงทนุ

 อกีหนึ�งสสีนัของแวดวงตลาดหุน้ไทยชว่งนี�คงตอ้งยกให ้“โมโตะซงั” หรอืเมกมุ ุโมโตฮสิะ ซอีโีอ บรษัิทหลกัทรัพย ์จเีอ็มโอ-แซดคอม
(ประเทศไทย) จํากดั บล.นอ้งใหมป้่ายแดงจากแดนปลาดบิ ที�คราวนี�ยกทมีผูบ้รหิารทั�งประกฤต ธญัวลยั รองซอีโีอ และเธยีร ธนารักษ์โชค รองเอ็
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มดฝ่ีายการสื�อสารการตลาด ลงพื�นที�แจกของที�ระลกึ และเชญิชวนนักลงทนุเปิดบญัชเีทรดหุน้กบับล.แซด คอม ใกลช้ดิแบบตวัตอ่ตวั งานนี�ตอ้ง
ตดิตามกนัตอ่วา่งานเปิดตวัใหญ ่13 พ.ย.นี� ที�ตลท.จะมอีะไรมาสรา้งสสีนัใหก้บัวงการกนับา้ง

                     ***การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ***
  

ฟร.ี..สมัมนา Hooninside ครั�งที� 11  พบกบัหวัขอ้  เจาะลกึโลจสิตกิส ์ - เรยีนเทคนคิเบื�องตน้พชิติหุน้ - หุน้โคง้สดุทา้ย  พบกนัเสาร ์25 พ.ย. 60
 
        สมัมนา Hooninside ครั�งที� 11  พบกบั หวัขอ้แรก "เจาะลกึโลจสิตกิส ์"  โดย  Mr.Logistics (คณุวชิยั จงธนพพัิฒน ์กรรมการผูจั้ดการ
บรษัิท เฟรทลิ�งคส์ เอก๊ซเ์พรส (ประเทศไทย) จํากดั)  ตอ่ดว้ย หวัขอ้ "เรยีนเทคนคิเบื�องตน้พชิติหุน้"  โดย ธรีะศกัดิ� มว่งมณี หรอื แหยมสงิห์
จาก เพจโกห๋ลงัวงันักเลงหุน้

         ปิดทา้ยที�หวัขอ้ "หุน้โคง้สดุทา้ย  กบัอาจารยน์ดิ" โดยคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz. 
         พบกนัวนัที� 25 พฤศจกิายน 2560  ณ บล. ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) สาขาบางกะปิ อาคารสํานักงานเดอะมอลล ์บางกะปิ ชั�น 8 

  
        ***สํารองที�นั�ง ไดแ้ลว้ตั�งแตว่นันี� สนใจตดิตอ่ 02-276-5976, สง่ชื�อ - สกลุ - หมายเลขโทรศพัท ์ มาที� e-mail :
reporter@hooninside.com (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)***

  
กําหนดการดงันี�

        12.30-13.00 น.   ลงทะเบยีน
        13.00-14:00 น.   หวัขอ้ "เจาะลกึโลจสิตกิส"์  โดย Mr.Logistics  คณุวชิยั จงธนพพัิฒน ์กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เฟรทลิ�งคส์ เอก๊ซเ์พรส

(ประเทศไทย) จํากดั
        14.00-15.00 น.   หวัขอ้ "เรยีนเทคนคิเบื�องตน้พชิติหุน้"  โดย ธรีะศกัดิ� มว่งมณี หรอืแหยมสงิห ์จากเพจโกห๋ลงัวงันักเลงหุน้

        15.00-16.00 น.  หวัขอ้ "หุน้โคง้สดุทา้ย กบัอาจารยน์ดิ"   โดยคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz.
 

    

(นวพร เชื�อเมอืงพาน เรยีบเรยีง ;โทร.02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com )
  

ที�มา: หุน้อนิไซด์
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