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สรปุขา่วธรุกจิการตลาด หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ สรปุขา่วธรุกจิการตลาด หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ - 08:06 - 08:06 น.น.

วนัที� 7 มนีาคม 2562 พบกบัเจม๊ดแดงไดท้ี�  www.hooninside.com (Line : @hooninside) รูล้กึรูจ้รงิคลกุ

วงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ  

          เจม๊ดแดง ไตก่ิ�งมะมว่ง ขึ�นมาหลายชั �น ชั �นตั �งแต1่,650 จดุ เป็นขนมชั �น หลากหลาย สว่นตวั ขอไปรอ

ชั �นลา่ง ตํ�ากวา่ 1,600 จดุ ดกีวา่ มBี1 B2...ยิ�งมขีา่วMSCI จะทยอยเพิ�มนํ�าหนัก China A shares จาก 5%

เป็น 20% ในปีนี� โดยจะเพิ�มทลีะ 5% คอื พ.ค., ส.ค., และ พ.ย. ดว้ยแลว้ เป็นอะไรตอ้งพึ�งตวัเอง 

          เมื�อเงนิทนุ ยงัไมไ่หลเขา้  กต็อ้งอาศยัเงนิกนัเอง เงนิในประเทศ ในการเลน่หุน้ เปลี�ยนตวั สลบัหนา้

โอบอุม้ แบกกนัไปมา วนัพรุง่นี� ศาลรัฐธรรมนูญจะตดัสนิกรณีที� กกต. ยื�นคํารอ้งใหย้บุพรรคไทยรักษาชาติ

(ทษช.)จะที�ออกมา กเ็ป็นอะไรที�เขา้ใจตรงกนัน่ะและ24 มนีาคม วนัเลอืกตั �ง  ขอใหป้ระชาชนไปใชส้ทิธิ�กนั   
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อยา่นอนหลบั ทบัสทิธิ� 

          วานนี�ดชันตีลาดหุน้ไทยปิดที�1,625.51 จดุ ลดลง 13.49 จดุ หรอื 0.82% มลูคา่การซื�อขาย 

44,300.72  ลา้นบาท   สรปุสถาบนัในประเทศซื�อสทุธ ิ 859.66 ลา้นบาท บญัชบีรษัิทหลกัทรัพยข์ายสทุธ ิ

1,266.01 ลา้นบาท นักลงทนุตา่งประเทศขายสทุธ ิ2,601.51 ลา้นบาท  นักลงทนุทั�วไปในประเทศซื�อสทุธิ

3,007.86  ลา้นบาท 

          PTT ลง 2.56% บนเจอป้ายXD วนัแรก วนันี�  หวงัวา่  ราคาหุน้PTTในฐานะพี�ใหญ ่ตลาดหุน้ไทย คง

ยนืรักษาระดบัได ้ นาทนีี�  ตอนนี� คงตอ้งพึ�งพาทนุในประเทศ   เพราะทนุนอก กแ็คม่าพักแลว้ กต็จีาก..... 

          ACAP บวกเกอืบ 11% นับวา่ ออกตวัรอคณุลกูอยา่ง GSC บรษัิท โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จํากดั

(มหาชน) เขา้ซื�อขายในตลาดMAI ดเีดย ์13 มนีาคมนี�  ราคาจองหุน้ละ 1.70 บาท แบบวา่ วนัแรก กช็วนลุน้

คะ่ 

          เจม๊ดแดง มขีา่วหุน้D มาบอก.... D ตั �งเป้ารายไดปี้62 แตะ 1 พันลบ. จากปีกอ่น 652.21 ลบ. หลงัรับรู ้

รายไดจ้ากเด็นตลั วชิั�น - รพ.ใหม ่หนุน ระบชุะลอแผนขายหุน้ PP ที�เหลอื 20 ลา้นหุน้ ใหน้ลท.สถาบนั หลงั

ภาวะตลาดไมเ่อื�อ-ราคาหุน้รว่ง 

          ดลีAAV ซื�อหุน้NOKจากกลุม่จฬุางกรู ลม่อยา่งเป็นทางการ ราคาหุน้ทั �งAAV NOK กดํ็าดิ�งสูโ่ลกแหง่

ความเป็นจรงิ  แบบวา่ พื�นฐานอยูท่ี�สว่นไหนของตลาดหุน้ กไ็ปตรงนั�นแหละคะ่..เมื�อAAV ไมเ่อาหุน้NOK

แลว้ ใครเลา่จะเอา 555 งานนี�คนที�จะซื�อหุน้NOK คงไมใ่ชม่แีคเ่งนิอยา่งเดยีวเทา่นั�น  ตอ้งม.ี.....โปรดเตมิคํา

ในชอ่งวา่งเอาเอง 

          หุน้สายการบนิ อาจเลน่ยาก กจ็รงิ แตก่ม็บีางกว๊น  จับจอ้งหุน้THAI บนเหตผุล คงไมม่อีะไรที�แยไ่ป

กวา่นี�อกีแลว้  นับจากนี� หากเป็นไปตามแผนของนู๋ถั�ว การบนิไทย  ราคาหุน้THAI กค็งพรอ้มทอ่งเวหาอกี

ครั �ง.... 

          เจม๊ดแดง แอบสอ่งเฟส  นู๋หลยุส ์เตชะอบุล พบวา่ ยามนี�ไปพักผอ่น Florence อยา่งมคีวามสขุ วมิาน

สชีมพ.ู...เห็นแลว้ กแ็อบอจิ ดงันั�น กอ็ยา่ไดแ้ปลกใจ ราคาหุน้TRITN และ บรษัิท ไทรทนั โฮลดิ�ง จํากดั

(มหาชน)ออกแนวเงยีบๆ บนกอ้นนํ�าตาล มเีจม๊ดแดง ไต ่คริๆ  

          แมหุ้น้NER จะเริ�มกลบัมาเลน่อกีครั �ง และพยายามฝ่าราคาจอง 2.58 บาท/หุน้ใหไ้ด ้ แต ่นมิติ วงศ์

จรยิกลุ ไดย้ื�นหนังสอื ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบรหิารของ CNS  โดยมผีลในวนัที� 7

มนีาคม 2562 ซึ�ง นมิติ วงศจ์รยิกลุ ถอืวา่เป็นหวัเรี�ยว หวัแรง ฝั�งไอบ ีสว่นใครจะมาทํางานที�แทน  กต็อ้งมา

ตดิตาม   ตอนนี� นมิติ วงศจ์รยิกลุ กถ็อืโอกาสพักรอ้น เอนกาย อยา่งสบายใจและมคีวามสขุ บนกองเงนิกอง
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เจ๊มดแดง
มาแลว้คา๊ เจม๊ดแดง แสนสวย สดุแซบ่ ไตก่ิ�งมะมว่งมาเสริฟ์ขา่วทกุเชา้หลงัเคารพ
ธงชาต ิตดิตามเจไ๊ดท้ี� www.hooninside.com นะคา๊ เลฟิยู

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง

ทองจรา้ 

          วนันี� มาลุน้  ครอบครัวFOCUS ราคาจะฟื�น  ตั �งหลกัไดห้รอืไม ่ การไหลลงของ ครอบครัวFOCUS

ยอ่มมทีี�มา ที�ไป  คงอาจมแิตกตา่งกบั OCEAN...วนัใดที�มนันี�เกม จบ มนักค็อื จบ ไมค่วรไปวิ�งหาคําตอบ ให ้

ลําบากกายและใจ แตอ่ยา่งใด  สําหรับเจม๊ดแดง ขอเป็นกําลงัใจใหก้บัคนเลน่หุน้ทกุๆคนคะ่ 

@@@ปิดทา้ยสาสน์จากPR@@@PREB ยลิดโ์ดดเดน่ 

 จบไปแลว้สําหรับการประกาศงบปีที�ผา่นมา  ตอนนี�กม็าถงึชว่งเวลาที�นักลงทนุทั �งหลายตอ้งมาคดัเลอืกหุน้ดี

หุน้เดน่ หุน้ปันผลงาม ๆ ดกัทางกนักอ่นที�จะขึ�นเครื�องหมาย XD กนัไดแ้ลว้  เมื�อลองสแกนคน้พบวา่ หนึ�งใน

หุน้ปันผลนําโดง่ ไดแ้ก ่บมจ.พรบีลิท ์(PREB)  ซึ�งบอรด์ใจปํ� าจัดชดุใหญไ่ฟกระพรบิ ประกาศปันผลดว้ยยลีด์

ที�ระดบั  7.92 % เรยีกไดว้า่ สงูมา๊กกกกกก ดงันั�น จงึเป็นที�มาของเหตผุลทั �งหมด ทั �งมวลที�วา่ ซื�อกอ่นได ้

เปรยีบกวา่ เจา้ครา้า..... 

@@@ซลีคิ (SELIC) จัดมาตรฐานบญัช ีPMC ผนกึเป็น 1 โชวใ์นงบ Q1/62 

หลงับรษัิท ซลีคิ คอรพ์ จํากดั (มหาชน) หรอื SELIC เขา้ซื�อกจิการกลุม่ PMC เสร็จเรยีบรอ้ยตั �งแตต่น้ ม.ค.

62 ที�ผา่นมานั�น ปัจจบุนัสง่ทมีเขา้ไปปรับมาตรฐานทางบญัช ีเตรยีมพรอ้มรวมงบในไตรมาส 1/62 เรยีกไดว้า่

ขั �นตอนภายหลงัควบรวมกจิการนี�เป็นไปดว้ยความราบรื�น นอกจากนี� ทมีผูบ้รหิาร SELIC มุง่มั�นเรง่ผลกัดนั

ยอดขายใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง พรอ้มสะทอ้นในงบการเงนิรวมที�จะมาถงึในไตรมาส 1/62 นี� 

                    ***การลงทนมคีวามเสี�ยง ผล้งทนควรศกึษาขอ้มลกอ่นการตดัสนิใจลงทน***
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