Stock News

ตลาดตึ๊งทะเบียนเดือด! MTC หั่นดอกเบี้ยสู 18% ออมสิน-SAWAD
ตั้งเปาป 64
ปลอยกูลานราย วงเงิน 2 หมื่นล.
ตลาดจํานําทะเบียนรถเดือดพลาน เมืองไทย แคปปตอล เปดศึก
หั่นดอกเบี้ยสู 18% ดานออมสิน-ศรีสวัสดิ์ฯ จับมือกันแนน ตั้งเปาปลอยกูป
64 กวา 1 ลานราย วงเงิน 2 หมื่นลานบาท พรอมนําบริษัทเงินสดทันใจเขา
ตลาดฯ ภายใน 3 ป ดานโบรกฯ มองบริษัทลูก SAWAD ปลอยสินเชือ่ ใหม
ทุก 1 พันลานบาท ดันกําไรเพิ่ม 0.4% ราคาเปาหมาย 66 บาท( ขาวหุน)
IRPC บุกสตอกเกน Q4 ราคาน้ํามัน-ปโตรฯฟน ไออารพีซี
สงซิก
ผลงานไตรมาส 4/63 โตตอเนื่อง รับดีมานดใช-ราคาน้ํามันและปโตรเคมี
เริ่มฟน! ลุนบันทึกสตอกเกน ตั้งเปาปริมาณการกลั่นพุง 1.94-1.95 แสน
บารเรลตอวัน สวนปหนาคาดพุงระดับ 2 แสนบารเรลตอวัน จากปนี้คาดไว
1.90-1.95 แสนบารเรลตอวัน( ขาวหุน)
ACE สงซิก Q1 ปหนานิวไฮ บุกเพิ่มเต็มไตรมาส 30 MW ACE มั่นใจ
ผลงานไตรมาส 1/64 จอทํานิวไฮ เหตุเตรียมบุกเต็มไตรมาสโรงไฟฟาขยะ
และโรงไฟฟาชีวมวลรวมกวา 30 เมกะวัตต หนุนกําลังการผลิตเพิ่มเปน
240 เมกะวัตต หลังจอ COD โรงไฟฟาชีวมวล 3 โรงในไตรมาส 4/63
โดยเร็วกวาแผนเดิม 1 โรง ลั่นมีความพรอมรวมประมูลโรงไฟฟาชุมชน
150 เมกะวัตต( ขาวหุน)

IVL แกรงเหนือชั้น ขึ้นดัชนียั่งยืน DJSI
บริษัท อินโดรามา
เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑชั้นนําระดับโลก ไดรับ
การคัดเลือกเปนสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส ระดับโลก (Dow
Jones Sustainability World Index : DJSI World) ตอเนื่องเปนปที่ 2 และ
สมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส กลุมประเทศเกิดใหม (Dow
Jones Sustainability Emerging Markets Index : DJSI Emerging
Markets) ตอเนื่องเป
นปที่ 4 จากผลการประเมินป 2563 ไอวีแอลมีคะแนน
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เตรียมจายเงินปนผล 0.2100 บาทตอหนวย 14 ธันวาคมนี้ สําหรับผลการ
ดําเนินงาน 1 กรกฎาคม 63-30 กันยายน 2563 ขณะที่ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 3 มีรายได 149.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 200%(ทันหุน)
บลจ.วีเชื่อมั่นตราสารหนี้ลดผันผวนไดลุนยิลดเพิ่ม
บลจ.วี
ยังคงแนะนําลงทุนตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนใหกับพอรตลงทุน และ
เลือกกองทุนที่มีนโยบายลงทุนทั้งพันธบัตรรัฐบาล หุนกู เพื่อเปดโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พรอมชู WE-TRBOND-A กองทุนที่ฝาวิกฤติโควิด19 ทําผลตอบแทนยอนหลัง 6 เดือนได 11.37%(ทันหุน)

TU ย้ําผลงานปนี้โต ปหนาลงทุน 6 พันล.
TU
ย้ําผลงานปนี้
เติบโต 5% หลังคาดโคงสุดทายยังขยายตัวไดดี แมเขาชวงโลวซีซั่น กาง
แผนปหนาปมรายไดโต 5% รับธุรกิจหลักยังสดใส พรอมทุมงบกวา 6
พันลานบาท ลุยขยายลงทุนในไทยและตางประเทศ โชวกระแสเงินสดแนน
9 พันลานบาท ยันจายปนผลไมต่ํากวา 50%( ขาวหุน)

DOHOME ยอดขายเติบโตป 64 อัดงบเรงขยายสาขา DOHOME
มองกําลังซื้อ-ความตองการวัสดุปรับปรุงตกแตงบานป 2564 เติบโต
ตอเนื่อง กางแผนป 2564 ยอดขายเติบโตตัวเลขสองหลัก วางงบลงทุน
ขยายสาขาไซซ L ราว 3-4 สาขา และไซซ Dohome To Go ประมาณ 11.2 พันลานบาท ดานผลงานป 2563 ยังมั่นใจแมเจอวิกฤติโรคระบาด
ขณะที่ SSSG สิ้นปนี้ตัวเลขบวกแตะ 5%(ทันหุน)

ตางชาติกลับลําซื้อ 4 พันล. S&P คงเครดิตไทย BBB+ ฝรั่งกลับลํา
ซื้อหุนไทยวานนี้สุทธิอีก 4 พันลานบาท ลาสุด S&P ประกาศคงเครดิตไทย
BBB+ มุมมองมีเสถียรภาพ ยันการเมืองยังไมกระทบอยางมีนัยสําคัญ
คาดจีดีพีป 64 ฟนตัวโต 6.2% รางแกไขรธน.ฉบับไอลอวถูกปดตกตาม
คาด ผานแครางของรัฐบาลและฝายคาน( ขาวหุน)

ไทยประกันชีวิตสงทีเด็ดคุมครองสุขภาพเหมาจาย
ไทยประกัน
ชีวิตรุกตลาดประกันสุขภาพ ออกสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ "VIP DD"
เหมาจายคารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 10 ลานบาท พรอมความคุมครอง
ครอบคลุมทั้งผูปวยในและผูปวยนอก ชี้ผูที่มีสวัสดิการเบื้องตนสามารถ
เลือกรับผิดชอบสวนแรกไดตามตองการ เพื่อจายเบี้ยถูกลง (ทันหุน)

VCOM ลั่นผลงานปนี้ รายได-กําไรจอนิวไฮ ชี้ Q4 โตใกลเคียง Q3
VCOM ลั่นผลงานป 63 จอทํานิวไฮ วางเปารายได 2,052 ลานบาท โต
15% และกําไรสุทธิพุง 94 ลานบาท หลัง 9 เดือนแรกโกยกําไรสุทธิ 92.79
ลานบาท และมีรายได 1,833.59 ลานบาท แยมไตรมาส 4/63 โตใกลเคียง
ไตรมาส 3/63 ( ขาวหุน)

'ออมสิน'ลั่นปลอยกูปแรก 'จํานําทะเบียน'2หมื่นลาน
"ออมสิน" เขาถือหุน "เงินสดทันใจ" 49% เล็งดันเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยภายใน 3 ป ตั้งเปาปลอยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถปแรก
1 ลานราย มูลคา 2 หมื่นลาน "ธิดา" เผย ชวงแรกเนนเจาะฐานลูกคาออม
สินที่มีวินัยทางการเงิน (กรุงเทพธุรกิจ)

ประธานบอรด'บีจีซี'ซื้อหุน
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ปวิณ ภิรมยภักดี ประธานคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จํากัด (มหาชน) หรือ BGC
รายงานซื้อหุน BGC รวม 490,000 หุน ที่กรอบราคาหุนละ 10.70-11.00
บาท คิดเปนมูลคารายการรวมกวา 5.26 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ)

'ทีย'ู ทุมลงทุนปหนา6พันลาน รุกธุรกิจใหม - เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต หนุนรายไดโต
เตรียมดันบริษัทยอย เขาเทรดกลางปหนา
"ไทยยูเนี่ยน" วางงบลงทุนปหนากวา 6 พันลานบาท สูงสุดใน
รอบ 3 ป ลุยลงทุนธุรกิจใหม 2 พันลาน สวนอีก 4.2-4.5 พันลานใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พรอมหาโอกาสลงทุนธุรกิจสตารอัพเพิม่ อีก 2-3
บริษัทเร็วๆ นี้ มั่นใจป 64 รายไดโต 5% - กรอสมารจิน 17% เตรียมดัน
บริษัทยอย "ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล" เขาเทรดกลางป 64 (กรุงเทพธุรกิจ)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากั ด (มหาชน)ไม สามารถที่จะยืนยันหรือรับ รองความถูก ตองของข อมู ลเหลานี้ได ไม วาประการใด ๆ บทวิเคราะหใ นเอกสารนี้ จัดทําขึ้ นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลัก ทรัพ ยใ ด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลัก ทรัพ ยใ ด ๆ ของผูอาน ไม วาจะเกิ ดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม ก็ ตาม ลวนเป นผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด

