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วนัที� 23 ธนัวาคม 2564 พบกบัแมม่ดนอ้ยไดท้ี� www.hooninside.com (Line : @hooninside) รูล้กึรูจ้รงิคลกุวงในหุน้

สไตลก์ลว้ยๆ

 

โอมมะลกึกึ�กกึ�ยย ์มะลกึกึ�กกึ�ยยม์ะลกึกึ�กกึ�ยย.์.....เพี�ยง นักลงทนุทั�วโลก กลบัสูก่ระดานหุน้อกีครั �ง เมื�อ สถาบนัอมิพเีรยีล

คอลเลจ ลอนดอนเผยผลการศกึษาครั�ง ลา่สดุระบวุา่ ความเสี�ยงที�ผูป่้วยตดิเชื�อไวรัสสายพันธุโ์อมคิรอน จะตอ้งเขา้รับการรักษา

ตวัในโรงพยาบาลนั�น มนีอ้ยกวา่ผูป่้วยตดิเชื�อไวรัสสายพันธุเ์ดลตาประมาณ 40% - 45% โดยรายงานดงักลา่วสอดคลอ้งกบัผล

วจัิยของสถาบนัโรคตดิตอ่ของแอฟรกิาใต ้และสถาบนัสาธารณสขุของสกอตแลนด์

ขา่วดแีบบนี� นักลงทนุไทย กก็ระโดดขึ�นรถ ตะลมุบอน เกง็กําไร บิ�กแคป ตวัเกง็กําไรหลายตวั เปลง่ประกายลําแสงสเีขยีว

ปิดตลาดเชา้ ดชันตีลาดอยูท่ ี�1,644.446 จดุ เพิ�มขึ�น 17.65 จดุ คดิเป็น 1.08% มลูคา่การซื�อขาย 37,276.36 ลา้นบาท

WFX เปิดวนัแรก ซื�อขายที� 9.35 บาท เพิ�มขึ�น 2.15บาท หรอื 29.86 % เปรยีบเทยีบจากราคาไอพโีอที� 7.20 บาท/หุน้ ปิดเชา้

ราคาอยูท่ี� 9 บาท เพิ�มขึ�น 1.80 บาท หรอื 25% บา่ยวนันี� มาจับตามอง อทิธฤิทธิ�WFX

NV หุน้พลงัถั�งเชา่ เขา้เทรดวนัพรุง่นี� ราคาไอพโีอ 6.90 บาท/หุน้ พอีตํี�ามากๆ หนี�สนิกน็อ้ยสดุ การเขา้ตลาดหุน้ เพื�อตอ้งการ

สรา้งความน่าเชื�อถอื แมม่ดนอ้ย ใชล้กูแกว้วเิศษ สอ่งพบวา่ มอีงคถ์ั�งเชา่ ประทบัอยูใ่นกายNV ปีหนา้โปรดตดิตาม

MAKRO พรอ้มนําหุน้ PO เขา้เทรดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัที� 24 ธนัวาคมนี� ใหค้วามเชื�อมั�นแกนั่กลงทนุจากฐานะทางการ

เงนิที�แข็งแกรง่ยิ�งขึ�น พรอ้มเดนิหนา้แผนยทุธศาสตรร์ว่มมอืกลุม่โลตสัสพ์ลกิโฉมธรุกจิคา้สง่ (B2B) และคา้ปลกี (B2C) รับยคุ

ดจิทิลั ผสานชอ่งทางออฟไลนแ์ละออนไลนแ์บบ O2O พัฒนารา้นคา้และชอ่งทางจําหน่ายที�หลากหลายทั�วเอเชยี รวมถงึระบบ

นเิวศออนไลน ์(Online ecosystems) ของการคา้ปลกีรปูแบบใหม่

หุน้CHAYO นิ�งมานาน วนันี� ไดเ้วลายดืเสน้ ยดืสาย ปิดเชา้ ราคาหุน้อยูท่ี� 13.10 บาท บวก 90 สตางค ์คดิเป็น 7.38% วนันี�

แมม่ดนอ้ย ขอใหเ้กมหุน้CHAYO รอ้นแรงอยา่งตอ่เนื�อง สําหรับการทําธรุกจิ เฮยีสขุสนัต ์แกลยุ จนนาทสีดุทา้ย วนัสดุทา้ย 30

ธนัวาคม 64

OCEAN ตดิเครื�องพรอ้มวอลุม่ทะลกั หลงัจากหอบหิ�วสื�อ ไปชมเครื�องสกดั ที�JP ณ ลําพนู พรอ้มทั �งอพัเดทขอ้มลูอยา่งเต็มที�

แมม่ดนอ้ย เห็นเกมหุน้OCEAN กอ่ตวัรอบนี� แอบคดิในใจคนเดยีว หุน้OCEAN ตอ้งมองกนัขา้มปี ปีหนา้ คงมอีะไรเด็ดๆ หหุุ

VRANDA โชวธ์รุกจิโรงแรม VERANDA ฟื�นตวัโดดเดน่ หลงัภาครัฐเรง่ฟื�นฟเูศรษฐกจิและกระตุน้การทอ่งเที�ยวโครงการเรา

เที�ยวดว้ยกนั ดนัยอดอตัราเขา้พักโคง้สดุทา้ยของปี เดอืน พ.ย.-ธ.ค.พุง่ หนุนรายไดไ้ตรมาส 4 เตบิโตแข็งแกรง่ โรงแรมวรัีนดา

รสีอรท์แอนดว์ลิลา่ หวัหนิ-ชะอํา สรา้งสถติใิหมร่ายไดร้ายไตรมาสพุง่สงูสดุ (New High) นับตั �งแตเ่ปิดดําเนนิการ คาดหากผูต้ดิ

เชื�อสายพันธุโ์อมคิรอนในประเทศไมร่นุแรง ดนัอตุสาหกรรมทอ่งเที�ยวไทยฟื�นตวัปี 2565

ไมแ่ปลกใจเลยที� บมจ.ยเูอซ ีโกลบอล (UAC) ตดิอนัดบัหุน้ปันผลเดน่ที�น่าจับตา ดว้ยภาพรวมธรุกจิที�เตบิโตอยา่งโดดเดน่ใน

ทกุๆปี ภายใตก้ารนําทพั ของบอส “ชชัพล ประสพโชค” ลา่สดุที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไฟเขยีวจา่ยปันผลระหวา่งกาล

งวดดําเนนิงานวนัที� 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2564 ในอตัราหุน่ละ 0.08 บาท คดิเป็นเงนิ 53.41 ลา้นบาท โดยกําหนดวนัที�ไมไ่ดรั้บสทิธิ

ปันผล(XD) วนัที� 4ม.ค. 2565 และกําหนดรายชื�อผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date) วนัที� 5 ม.ค. 2565 เพื�อจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ใน

วนัที� 17 ม.ค. 2565 หลงัประกาศงบงวด 9 เดอืนปี 2564 กวาดรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,130.78 ลา้นบาท และ

กําไรสทุธ ิ192.23 ลา้นบาท สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เป็นหุน้ Growth stock ในกลุม่หุน้ธรุกจิพลงังานและเคมภีณัฑจ์รงิ ๆ ทั �งสถานะ

ทางการเงนิที�แข็งแกรง่ และยงัลยุลงทนุโปรเจกตใ์หม ่ๆ ตอ่ยอดธรุกจิทั �งโรงไฟฟ้าชมุชน และEV Charging Station ที�จะเริ�ม

ทยอยดําเนนิการในปีหนา้ถอืเป็นที�น่าจับตาอยา่งยิ�ง
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