Stock News

ธปท.ไฟเขียวแบงกปนผล เงินกองทุน-สํารองแกรง! โบรกฯมองเปน
บวกกลุมแบงก TISCO BBL เดน
แบงกชาติเคาะกลุมธนาคาร
จายเงินปนผลได แตตองไมเกินอัตราการจายของป 2562 และไมเกิน 50%
ของกําไรสุทธิป 2563 เผยแบงกมีอัตรากันสํารองสูงลิ่ว หรือ 1.5 เทาของ
สินเชื่อดอยคุณภาพ และมี BIS ratio เฉลี่ย 19.8% ณ สิ้นงวดไตรมาส 3
ดานนักวิเคราะหมองเปนปจจัยบวกตอกลุมแบงก จับตา TISCO BBL
จายเงินปนผลเดนสุด( ขาวหุน)
'ไมเนอร'ขาดทุนเหลือ 5.6 พันลาน NHH ติดลบนอยลง MINT แจง
งบไตรมาส 3/63 ขาดทุนลดเหลือ 5.6 พันลานบาท ฟนตัวจากไตรมาส
2/63 ที่ขาดทุนสูงสุด 8.4 พันลานบาท ทามกลางโควิด-19 ฟาก NHH
ขาดทุนลดลง
หลังโรงแรมในพอรตกลับมาเปดใหบริการแลวราว
75%( ขาวหุน)
CPF กําไรทวม 7.4 พันล. รับราคาหมูพุง-กุงขายดี
ซีพีเอฟ
เริ่ด! ประกาศงบไตรมาส 3/63 อวดกําไรสุทธิ 7,475 ลานบาท เพิ่มขึ้น
23% รับราคาหมูพุง-กุงขายดี หนุน 9 เดือนปนี้มีกําไรสุทธิ 19,614 ลาน
บาท โตแรง 36% โชวอีบิทดาสูงสุดเปนประวัติการณ 61,658 ลานบาท โต
กาวกระโดด 87% มั่นใจผลการดําเนินงานปหนาดีตอเนื่อง จากการขยาย
ธุรกิจและการเพิ่มปริมาณการผลิตในหลายประเทศ( ขาวหุน)
BGRIM กําไรปกติ Q3 พีคสุด กําเงินสดลนมือ 2 หมื่นลาน BGRIM
ทุบสถิติสูงสุดเปนประวัติการณ โชวไตรมาส 3/63 มีกําไรปกติ 1,245 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 13% จากกําลังการผลิตไฟฟาโตตอเนื่อง-ลูกคาอุตสาหกรรม
ฟนกลับสูภาวะปกติ ขณะที่สถานะการเงินแข็งแกรง กอดเงินสดกวา 2
หมื่นลานบาท ฟาก UAC อวด 9 เดือนปนี้กําไรสุทธิ 163.55 ลานบาท โต
44.78% ควักปนผลระหวางกาลหุนละ 6 สตางค( ขาวหุน)
RT การันตีกําไรปนี้นิวไฮ จอประมูลงาน 3 หมื่นลาน
ชวลิต ซีอี
โอ RT ชี้ราคาหุนหลุดจอง ไมสะทอนผลงานที่เติบโตโดดเดน ย้ําพื้นฐาน
ธุรกิจดี การันตีกําไรสุทธิปนี้ทํานิวไฮ ลั่นเปารายไดป 63 โต 10-15% ตุน
แบ็กล็อกแนน 4,200 ลานบาท จอรับรูไตรมาส 4/63 กวา 700 ลานบาท
พรอมลุยประมูลงานเพิ่มอีก 3 หมื่นลานบาท( ขาวหุน)
SPCG รายไดปนี้ตามนัด 5 พันลาน ตั้งเปาปหนาโต 10% กําลังผลิต
เกิน 390 เมกฯ เอสพีซีจี มั่นใจรายไดปนี้โตเขาเปา 5 พันลานบาท มี
กําลังการผลิตไฟฟา 390 เมกะวัตต พรอมวางเปาป 64 ปมรายไดเติบโตไม
ต่ํากวา 10% ลุยใสเงินลงทุนโซลารฟารม Ukujima ที่ญี่ปุนอีก 1,400 ลาน
บาท พรอม COD ก.ค. 66 ในราคา 40 เยนตอหนวย( ขาวหุน)
สิริวัฒนภักดี'ทํารายการบิ๊กล็อต'บีเจซี'หมื่นลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา
เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการและ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอรลียุคเกอร จํากัด (มหาชน) หรือ
BJC รายงานบิ๊กล็อตซื้อ-ขายหุนระหวางกัน จํานวน 316.5 ลานหุน ที่ราคา
หุนละ 33.50 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 10,602.75 ลานบาท
(กรุงเทพธุรกิจ)

MINT กูผลงานฟน Q3 ขาดทุนลดลงฐานการเงินแกรง MINT
ผลงานไตรมาส 3/2563 ฟนตัวจากผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 5.6 พันลาน
บาท จากไตรมาส 2/2563 ที่ขาดทุน 8.4 พันลานบาท เรงหาโอกาสเพิ่ม
รายได ลดคาใชจาย และติดตามฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดอยาง
ใกลชิด(ทันหุน)
PTG ปริมาณขายน้
ํามันพุง กําไรไตรมาส 3 โตแรง 98% PTG รักษา
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ลานบาท คาด EBITDA ทั้งป 2563 โตเพิ่ม 10-15%(ทันหุน)
SMT ชูเปาอัพรายได 7.5 พันล. วางหมากดีลซื้อกิจการหนุนSMT ปก
ธงป 2564 รายไดรวมเติบโต 50% แตะ 2,600 ลานบาท ตามฐานลูกคาที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ชูป 2568 รายไดทะยาน 7,500 ลานบาท จากการลงทุน
ซื้อธุรกิจ (M&A) โดยขนาดของการลงทุนไมเกิน 1,000 ลานบาทตอดีล
ดานผลงานไตรมาส 4/2563 คาดเติบโตดีตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนา
มั่นใจสิ้นปรายไดรวม 1,974 ลานบาท(ทันหุน)
TCAP ฐานทุนแกรง โบรกเคาะเปา 38 บ.
บมจ.ทุนธนชาต หรือ
TCAP โชวผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2563 และผลการดําเนินงาน
งวด 9 เดือน ป 2563 โดยกําไรสุทธิงวด 9 เดือน ปรับตัวลดลง 6%
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวย แตอยางไรก็ตาม ฐานะการเงิน
ยังคงแข็งแกรงจากเงินสดคงเหลือที่ยังอยูประมาณ 15,000 ลานบาท(ทัน
หุน)
SAPPE งบ Q3 ทํา New High ใหม รายไดพุงกวา 14.6%-ดันพอรต
โต
"บมจ.เซ็ปเป" หรือ SAPPE โชวผลงานไตรมาส 3/2563 ทํา
รายได 954.2 ลานบาท เติบโตจากชวงเดียวกันของปกอน 14.6% และ
กําไรสุทธิ 134.6 ลานบาท เติบโตจากชวงเดียวกันของปกอน 32.8%
เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงเลือกรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดันพอรตเครื่องดื่ม Functional Drinks
เติบโต คาดรายไดทั้งปทําไดไมต่ํากวาป 2562 (ทันหุน)
โบรกชี้หุนขนาดกลางเดน เปาหมายตางชาติซื้อ ราคามีอัพไซด งบ
สดใส หลังราคาหุนบิ๊กแคปพุงแรง
"ซีจีเอส-ซีไอเอ็ม"
แนะนักลงทุนหันลงทุนหุนกลางเปาหมาย
ตางชาติซื้อ-ราคาหุนมีอัพไซดหลังหุนใหญตัวขึ้นแรง เหตุเชื่อแนวโนมฟนด
โฟลวยังไหลเขา แมระยะสั้นมีปจจัยเอ็มเอสซีไอลดน้ําหนักหุนไทย "เอเซีย
พลัส" ลั่นไตรมาส 4/63 เนนลงทุนหุนกลางเล็ก-หุนงบเติบโต
'ไมเนอร'พลิกกําไรปหนา ลุนวัคซีน-หารายไดใหม
"ไมเนอร"
คาดแนวโนมธุรกิจไตรมาส 4 ป 63 ฟนตัว หวังกระแสเงินสดรับ-กําไรพลิก
เปนบวกป 64 เหตุมีวัคซีนปองกันโควิด-คุมคาใชจายตอเนื่อง รวมถึงหาก
โอกาสสรางรายไดใหม ขณะที่ไตรมาส 3 ป 63 ขาดทุน 5.5 พันลานบาท
ลดลง 223% จากชวงเดียวกันปกอนที่ 4.5 พันลาน สงผลใหงวด 9 เดือน
ขาดทุน 1.5 หมื่นลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ)
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