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รักษาแนวรับ By: แม่มดน้อย

วนัที� 23 เมษายน 2564 พบกบัแมม่ดนอ้ยไดท้ี� www.hooninside.com (Line : @hooninside) รูล้กึรูจ้รงิ

คลกุวงในหุน้สไตลก์ลว้ยๆ

โอมมะลกึกึ�กกึ�ยย ์มะลกึกึ�กกึ�ยยม์ะลกึกึ�กกึ�ยย.์...... เพี�ยงตวัแปรเชงิลบ ทั �งจากภายนอก ภายใน พุง่ใสต่ลาดหุน้

ไทย ไมม่ยีั �งมอื เรยีกวา่ รอบนี� ตอ้งรักษาแนวรับสําคญั 1,555 จดุ ไวใ้หไ้ด ้สถานการณแ์บบนี� แมม่ดนอ้ย ขอให ้

นักลงทนุ บรหิารจัดการความเสี�ยงใหด้ ีแบบ 3กอ้น ซื�อแนวรับ กอ้นแรก กอ้นสอง ตอนหลดุแนวรับและ ขายกอ้น3

ตอนเดง้ ออิิ
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ก.ล.ต.เปิดโผบิ�ก บจ.ซื�อ-ขาย-โอนหุน้ ก.ล.ต.เปิดโผบิ�ก บจ.ซื�อ-ขาย-โอนหุน้ ประจาํวนัที� ประจาํวนัที� 23 เม.ย. 64 23 เม.ย. 64 - 18:18 - 18:18 น.น.
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ปิดตลาดเชา้ ดชันตีลาดอยูท่ ี�1,556.79 จดุ ลดลง 11.42 จดุ คดิเป็น0.73% มลูคา่การซื�อขาย45,342.16

ลา้นบาท

วนันี� ยอดผูต้ดิเชื�อรายใหม ่2,070 ราย นับวา่ นวิไฮ เมื�อตดิเชื�อ ตอ้งรบีรักษา...ยามนี�โรงพยาบาลสนามสําคญั ดี

แทค เปิดใหบ้รกิาร Free Wi-Fi ที�โรงพยาบาลสนามผา่น dtac@Home หรอื Fixed Wireless Broadband ซึ�ง

เป็นอปุกรณต์ดิตั �งงา่ยทกุที�ไมต่อ้งเดนิสาย

PRAPAT เงยีบไปจากกระจายเกง็กําไรมานาน เชา้วนันี� นักลงทนุ นักเกง็กําไรเขา้มาลยุหุน้ตวัเล็ก มศีกัยภาพทาง

ธรุกจิอยา่ง หุน้PRAPAT ซึ�งเจา้ของเนน้ทํางาน เนน้คา้ขาย เรื�องราคาหุน้PRAPAT ใครอยากเสพสขุ อยากเลน่

อยากทําอะไร เชญิตามสบายคะ่

แมม่ดนอ้ย ทรงหุน้ ทรงกจิการ เอเจ แอดวานซ ์เทคโนโลย ีหรอื AJA กต็อ้งตดิตามความเคลื�อนไหว แม ้

กจิการAJA ขาดทนุมาตอ่เนื�อง 4 ปี ปีนี� ปีที�5 กจิการAJA จะสามารถฟื�นกลบัมาไดห้รอืไม.่.

10เม.ย.ที�ผา่นมา TMILL โรงงานโมแ่ป้งสาลรีายใหญแ่ละมเีทคโนโลยกีารผลติที�ทนัสมยัที�สดุในประเทศ จัดพธิี

บวงสรวงพระพรหม และทําบญุเลี�ยงพระ พรอ้มจัดกจิกรรมรดนํ�าดําหวัผูใ้หญ ่เพื�อสบืสานประเพณีสงกรานต์

ประจําปี 2564 โดยมคีณุปรชีา อรรถวภิชัน ์ประธานกรรมการบรษัิทฯ เป็นประธานในพธิ ีนําทมีคณะกรรมการ ผู ้

บรหิาร และพนักงานเขา้รว่มกจิกรรม ทั �งยงัไดรั้บเกยีรตจิากคณุชาญกฤช เดชวทิกัษ์ ผูช้ว่ยรัฐมนตรปีระจําสํานัก

นายกรัฐมนตรเีขา้รว่มงาน

FTE ควา้งานใหมภ่าคเอกชน 3 โครงการ จัดหาและตดิตั �งระบบ-อปุกรณด์บัเพลงิ เตมิพอรต์มลูคา่รวม 78 ลา้น

บาท หนุน Backlog 450 ลา้นบาท เริ�มดําเนนิงานเดอืนเมษา คาดรับรูร้ายได ้ไตรมาสในปีนี� เดนิหนา้ตามกลยทุธ์

กระจายความเสี�ยงไมพ่ึ�งพารายไดจ้ากแหลง่เดมิ ขณะที� Q2/64 เสนองานภาครัฐ-เอกชนตอ่เนื�อง หวงัรับงาน

มลูคา่รวมกวา่ 100 ลา้นบาท  

ดี�ด ี….กบักระแสตอบรับหุน้ไอพโีอจํานวน 206 ลา้นหุน้ ของ บมจ.บมจ.แอสเซทไวส ์( ASW ) ขอบอกวา่ ฮอต

สดุๆ เปิดจองซื�อตั �งแตว่นัที� 19 – 21 เมษายน 2564 ผลตอบรับเกนิคาด ความตอ้งการลน้หลาม แถมนักลงทนุ

สถาบนัมสีดัสว่นจองซื�อ 10% Wow ….แบบนี�บอกไดเ้ลยวา่ นักลงทนุเชื�อมั�นในทมีผูบ้รหิารที�ครํ�าหวอดในวงการ

กวา่ 17 ปี พื�นฐานแน่น รายได-้กําไรโตตอ่เนื�อง เขา้ตํารา “หุน้ควรคา่ตอ่การลงทนุ" ยกนิ�ว …. ใหก้บั CEO “กรม

เชษฐ ์วพัินธพ์งศ”์ ที�ใสใ่จและมุง่มั�น …เขา้เทรดในตลาดหุน้หวงัสรา้งผลตอบแทนทดีใีหก้บันักลงทนุในอนาคต

เซยีนหุน้บล.หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ระบใุนบทวเิคราะหค์าดวา่ NDR กําไรสทุธปีินี�อยูท่ี� 56 ลา้นบาท

เตบิโต 24% จากปีกอ่น สงูสดุในรอบ 5 ปี รับอานสิงสจ์ากภาพรวมอตุสาหกรรมที�เตบิโต ไดรั้บคําสั�งซื�อจากลกูคา้

ใหม ่และธรุกจิในมาเลเซยีเริ�มสรา้งกําไร ดา้น"ชยัสทิธิ� สมัฤทธวิณชิชา" กรรมการผูจั้ดการ ยงัคงยํ�าแผนปี 64 ราย

ไดโ้ต 15-20% เดนิหนา้เต็มกําลงัลยุตลาดทั �งในประเทศและตา่งประเทศ...งานนี�จบปีมเีฮแน่นอนจา้

วนันี�-21พ.ค.64ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคดิเห็นแนวทางการปรับปรงุนยิามและการจัดกลุม่ผูล้งทนุเพื�อใหม้กีาร

ลงทนุที�สอดคลอ้งกบัความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะและความเสี�ยงของผลติภณัฑท์ี�จะลงทนุ รวมทั �งความสามารถ



ในการรับความเสี�ยง ซึ�งจะชว่ยใหผู้ล้งทนุสามารถเขา้ถงึการลงทนุที�หลากหลาย ตอบโจทยค์วามตอ้งการ และ

สอดรับกบัความสามารถในการรับความเสี�ยงมากขึ�น อกีทั �งยงัชว่ยใหก้จิการสามารถเขา้ถงึชอ่งทางการระดมทนุ

ไดม้ากขึ�น

***การลงทนุมคีวามเสี�ยง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ***

ตดิตั �งโซลา่เซลลค์นืทนุใน 4 ปี

อปุกรณต์ดิตั �งระดบั Tier 1 | รับตดิตั �งระบบโซลา่เซลล ์Solar Roof โดยทมีวศิวกรมอื 
อาชพี
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