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วนัที� 21 กมุภาพันธ ์2561 พบกบัเจม๊ดแดงไดท้ี�  www.hooninside.com รูล้กึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ
  

        เจม๊ดแดง ไตก่ ิ�งมะมว่ง เห็นหุน้สดุยอดหวักะท ิอยา่งPTT เปิดงบปี60ออกมาหมดเปลอืกแลว้ PTTและบ.ยอ่ย กําไร 1.35 แสนลบ.
โต42.9%เทยีบกบัปี59 ดว้ยไดอ้านสิงสจ์ากกําไรอตัราแลกเปลี�ยน-บรษัิทในเครอืกลุม่ปิโตรเคมแีละการกลั�นใหโ้ชคลาภ ใหค้วามมั�งคั��ง ....SET
1,800 จดุ จะยนืไหวหรอืไม ่อนันี� จบขา่ว เกมหุน้ กก็ลบัมาสูจ่ดุเริ�มตน้ใหม ่ ความโดดเดน่ กข็ ึ�นอยูก่บั นักเกง็กําไร นยิมหุน้ตวัไหน  ตลาดหุน้แหง่
ความจรงิมาแลว้..ทําใจกนัยงัคะ่

  
        วานนี� ดชันตีลาดปิดที�ระดบั 1,801.02จดุ ลดลง 8.65จดุ หรอื0.48% มลูคา่การซื�อขาย 44,081.81 ลา้นบาท   สรปุสถาบนัในประเทศซื�อ
สทุธ2ิ3.91ลา้นบาท บญัชบีรษัิทหลกัทรัพยซ์ื�อสทุธ ิ27.73ลา้นบาท นักลงทนุตา่งประเทศขายสทุธ ิ1,997.33ลา้นบาท  นักลงทนุทั�วไปใน
ประเทศซื�อสทุธ ิ1,945.68 ลา้นบาท

  
        เจม๊ดแดง  ฟัง เห็นเด็กแนว ผา่น Hooninside Live ถงึเบื�องหนา้ เบื�องหลงั ตดัสนิใจทิ�ง นักวเิคราะหแ์ถวหนา้เมอืงไทย สงักดัโบรกเกอร์
มานั�งเกา้อี�เอ็มด ีสื�อมติหิุน้....นับเป็นความทา้ทาย  เพราะนักวเิคราะห ์สงักดัโบรก ยอ่มมเีครดติดกีวา่ มภีาษีดกีวา่..เด็กแนว อาจไมใ่ชค่นแรก  แต่
กเ็ป็นการวดัฝีมอื  นั�งเอ็มด ีสื�อมติหิุน้ คงไดซ้าบซึ�ง ถงึสจัธรรม ความแตกตา่งในโลกธรุกจิสื�อออนไลน.์..อา้ว นี�คอื อกีทางเลอืกของนักลงทนุ
แฟนคลบั FC เด็กแนว

  
        โลกยคุนี�  ออนไลน ์เพจ กรูหูุน้ อาจารยเ์ต็ม บา้นเต็มเมอืง ตลาดหุน้ไทย  นักวเิคราะห ์สงักดัโบรกเกอร ์คงตอ้งพัฒนาตวั ความแหลมคม
ความไว ฉับไว ผลงานมา ราคาหุุน้ยิ�งบวก ยิ�งศกัดิ�สทิธิ�  หากบทวเิคราะหอ์อกมาแลว้ ลกูคา้  IC ไมเ่ชื�อ  ชะตากรรม คงมาถงึเร็วกวา่คาดไว ้ ยคุนี�
AI มาแรง จับตวัเลขใส ่ระบบประมวลผลออกมา คาดการณ ์กําไร ซื�อหรอืขาย มลูคา่พื�นฐาน กร็ูแ้ลว้  นักวเิคราะห ์คงม ีแคช่หูนา้ ชตูา เป็น
สญัลกัษณ.์..ผูบ้รหิาร บล. พรอ้มทุม่งบไอท ีลดตน้ทนุ เต็มสบู  เพื�อผลงาน ผลกําไร

  
        เขยีนไป เขยีนมา  เจม๊ดแดง มโน จนิตนาการไปไกลมั�ง หลงัฟัง เด็กแนว ใหส้มัภาษณผ์า่นHooninside Live....แตท่ี�แน่ๆ  สํานักขา่วหุน้อนิ
ไซด ์กเ็กาะกระแสโลกเชน่กนั มLีIVE ผา่นFB หรอืHooninside Live มรีายการเจาะลกึ ผูบ้รหิาร บจ.  นักลงทนุ สามารถชมรายการยอ้นหลงัได ้
ผา่นเพจหุน้อนิไซดห์รอืชมยทูปู ยอ้นหลงั

  
        วกมาตวัหุน้กนัดกีวา่ WHA เจม๊ดแดง เห็นแรงซื�อๆ  มคีวามพยายาม วานนี�  ถอืวา่ มคีวามเป็นนักสูช้วีติ....ทําไม เชา้วนันี� ตอ้งมารอดขูา่ววา่
WHA จะมขีา่วดมีาแจง้ผา่นตลาดหลกัทรัพยห์รอืไม ่ ถา้ไมด่ ีกเ็กาะตดิเกมหุน้WHA กนัตอ่ไป อยา่กระพรบิตา หุน้พื�นฐานอยา่งWHA 

  
        IVL โชวง์บปี60มาแลว้ กําไร2.08หมื�นลบ. เพิ�มขึ�น มากขึ�น เทยีบกบัปี59 กําไร1.61 หมื�นลบ. ปันผล 0.55 บาท/หุน้ ขา่วจรงิออก เจ๊
มดแดง ขอเอนกาย พักผอ่น  มองราคาหุน้IVL บนกระดาน........

  
        อยา่เพิ�งเบื�อ หุน้ซิ�งกม็ ีวนันี�   เจม๊ดแดง อยากใหจั้บตามอง ICN หลงัวานนี� ปิดที� 3 บาท บวก 6.38 %  นับวา่ มคีวามโดดเดน่ ความ
คกึคกั....หุน้เสี�ยปู่  เฮยีจงึ มาแลว้จรา้  ชอบกว็า่กนั  ไมช่อบ กช็มเกมหุน้กนัไป 5555

  
        ตอ้งยํ�ากนัถี�ๆ บอ่ยๆ สําหรับ ZIGA ราคาวานนี� ยงัคงเขยีวเล็กๆ  ไมใ้หญ่ๆ  ยงัไมม่า  เจม๊ดแดง  เสนอใหนั้กลงทนุเอาหุน้ZIGA ไปจอด...
หนา้บา้น ประตทูางเขา้-ออก เสี�ย ศภุกจิ งามจติรเจรญิ... เผื�อ เกมหุน้ZIGA จะไดเ้รา้ใจ  ตื�นเตน้มากกวา่นี�  6666777

  
        UACปี60 กําไรทะยาน641.52% หลงัรายไดก้ารขายและบรกิารพุง่ พรอ้มปันผลหุน้ละ 0.12 บ. /แจกฟรวีอแรนต ์10 : 1 วนันี�หากราคา
หุน้UAC ตํ�ากวา่ 5 บาท กเ็ป็นโอกาส....ยิ�งผูบ้รหิารUAC ตั�งใจทํางาน สรา้งผลกําไร    เจม๊ดแดง  เสนอให ้ชาวหุน้ มาเป็นสว่นหนึ�งของ
กจิการUAC จะ1 หุน้ 2 หุน้ 10 หุน้กไ็ด ้ตามแตจ่ติศรัทธา......

  
        เชา้วนันี� เจม๊ดแดง นําเสนอ SKE THMUI....ดไูว ้ไมเ่สยีหลาย เดอ้คะ่

https://www.skyict.co.th/
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 @@@ปิดทา้ยสาสน์จากPR@@@D สง่ซกิงบไตรมาส 4 ดสีมชื�อ

 ใกลเ้ขา้มาแลว้ววว...สําหรับผลประกอบการ Q4/60 บอกไดเ้ลยวา่ไมธ่รรมดา  แอบไดย้นิพรายกระซบิบอกมาวา่...คณุหมอพรศกัดิ� ตนัตาปกลุ บิ�
กบอสคนเกง่แหง่ บมจ.เดนทลั คอรป์อเรชั�น (D) อนาคตจะม ี   รพ.ทนัตกรรม ที�ใหญท่ี�สดุในประเทศ...แฟนคลบัทั�งหลายอดใจรออกีนดิส.์..งบ
ออกมาดงีามพระรามเกา้ สมกบัชื�อ “D” แน่นอนครา้

                     ***การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ***
  

ฟร ี...สมัมนา Hooninside  ครั�งที� 2 ปี2561  พบกบัหวัขอ้  "เปิดValue  ORI  2018-2019"  -  "ใชเ้ทคนคิพชิติหุน้ ชว่งพักฐาน" และ"เจาะหุน้
แกรง่  กบัอาจารยน์ดิ"   พบกนักนัเสาร ์24 ก.พ.61 

  
        สมัมนา Hooninside ครั�งที�2 ประจําปี 2561  พบกบัหวัขอ้แรก  "เปิดValue "ORI"  2018-2019"  โดยคณุพรีะพงศ ์จรญูเอก  ประธานเจา้
หนา้ที�บรหิาร บรษัิท ออรจิิ�น พร็อพเพอรต์ี� จํากดั (มหาชน) ORI  ตอ่ดว้ยหวัขอ้ "ใชเ้ทคนคิพชิติหุน้ ชว่งพักฐาน"  โดยคณุธรีะศกัดิ� มว่งมณี หรอื
แหยมสงิห ์จากเพจโกห๋ลงัวงันักเลงหุน้  ปิดทา้ยที�หวัขอ้  "เจาะหุน้แกรง่  กบัอาจารยน์ดิ"   โดยคณุธณพงศ ์มทีอง ผูดํ้าเนนิรายการ Make
Money ทางวทิย ุFM 97.0 Mhz. 

         พบกนัวนัที� 24 กมุภาพันธ ์ 2561  ณ  หอ้งประชมุ B 1-2 KTC Popชั�น B1 อาคารสมชัชาวาณชิ 2 ปากซอยสขุมุวทิ 33 
  

***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   "เปิดValue "ORI"  2018-2019"     โดยคณุพรีะพงศ ์จรญูเอก  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท ออรจิิ�น พร็อพเพ

อรต์ี� จํากดั (มหาชน)   ORI
   14.00 - 15.00 น.   หวัขอ้   "ใชเ้ทคนคิพชิติหุน้ ชว่งพักฐาน"   โดยคณุธรีะศกัดิ� มว่งมณี หรอืแหยมสงิห ์จากเพจโกห๋ลงัวงันักเลงหุน้ 

   15.00 - 15.15 น.  พักเบรก
   15.15 - 16.30 น.   หวัขอ้   "เจาะหุน้แกรง่  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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