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หุนอาหาร-อิเล็กฯตีปก แบงกชาติคุมบาทแข็ง แนะซื้อ CPF HANA
KCE TU และ SAT เปดโผหุนรับประโยชนเงินบาทออนคา
หลังผูวาฯ
แบงกชาติออกมาสงสัญญาณพรอมเขาดูแลคาเงินบาทวันนี้ (20 พ.ย.)
เพื่อไมใหแข็งตัวเร็วเกินไป ดานโบรกฯ แนะหุนกลุมอิเล็กทรอนิกส กลุม
อาหารรับอานิสงสเต็มๆ เชน CPF HANA KCE TU และ SAT แตเตือนหาก
บาทออนอาจทําใหกระแสฟนดโฟลวสะดุดชวงสั้น( ขาวหุน)
NER การันตีกําไร Q4 นิวไฮ ราคายางพุง-ออเดอรลน "NER"
มั่นใจผลงานไตรมาส 4/63 โชวรายไดและกําไรนิวไฮ รับผลบวกราคายาง
พุง-ออเดอรลวงหนาลน! พรอมลุนบันทึกเคลมเงินประกันเหตุไฟไหมเขามา
ไตรมาสนี้ ลั่นเปาป 64 ปริมาณขายยางพุง 4.1 แสนตัน หนุนรายไดโต
2.1-2.5 หมื่นลานบาท จากป 63 คงเปาปริมาณขายยาง 3.65 แสนตัน
และมีรายได 1.7 หมื่นลานบาท( ขาวหุน)
AMANAH ลูบปาก รอรับ "รีไฟแนนซ" เปาใหม 3.80 บาท "อะมานะฮ
ลิสซิ่ง" (AMANAH) สุดฮอต!! ลูกคาไฟแนนซอื่นแหมาขอรีไฟแนนซ หลัง
หมดมาตรการพักชําระหนี้ เผยเงินสํารองสวนเกินเพิ่มเปน 47 ลานบาท
แนวโนม NPL ลดตอเนื่อง แถมจอบุกรายไดขายลูกหนี้ให AMC กวา 300
ลานบาท โบรกฯ ชี้ AMANAH ซื้อขายระดับต่ํากวาคูเ ทียบในธุรกิจเดียวกัน
สวนมูลคากิจการที่พุง เปาราคาใหม 3.80 บาท( ขาวหุน)
STGT จอติด FTSE วันนี้ เงินวิ่งเขา 1.33 พันลาน
ฟุตซี่
ประกาศรายชื่อหุนเขาคํานวณ FTSE All World Index วันนี้ คาดบมจ.
ศรีตรังโกลฟส (STGT) เต็งจา มีผล 18 ธ.ค. แถมยังเขา MSCI สิ้นเดือนนี้
ดวย เงินจอไหลเขา 43 ลานเหรียญฯ ดานโบรกฯ ปรับเปากําไรปนี้เปน 9
พันลานบาท เพิ่มขึ้น 1,310% แบงกชาติกดบาทออนชวยดันกําไรพุง ราคา
เปาหมาย 140 บาท( ขาวหุน)
GULF ลุนงบ Q4 ดีกวาคาด วินดฟารมเยอรมันไฮซีซั่น "กัลฟฯ" มี
ลุนไตรมาส 4/63 ดีกวาคาด โบรกฯ ชี้ไดแรงหนุนจาก "วินดฟารมที่
เยอรมนี" เขาไฮซีซั่น ผลิตไฟฟาสูงกวาคาด เชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 39
บาท/หุน เหตุฐานธุรกิจแข็งแกรง-การขยายธุรกิจในตปท.เริ่มบุกรายได
หนุนกําไรเพิ่มขึ้น ( ขาวหุน)
กบข.'รื้อแผนลงทุนระยะยาว รับมือสถานการณโลกเปลี่ยนหลังโค
วิดระบาด
มั่นใจผลตอบแทนป 64 เปนบวก เหตุเพิ่มน้ําหนัก
ลงทุนหุนตางประเทศ
"กบข." เตรียมทบทวนแผนลงทุนระยะยาว 5-10 ป รับมือโลก
เปลี่ยน หลังโควิดระบาด คาดชัดเจนกลางป 64 มั่นใจผลตอบแทนการ
ลงทุนปหนาเปนบวก เหตุหันเพิ่มสัดสวนลงทุนหุนตางประเทศมากขึ้น เนน
ตลาดเกิดใหม พรอมตั้งทีมพิเศษบริหารคาเงิน(กรุงเทพธุรกิจ)
'3บิ๊กแบงก'รุกแบงกิ้งเอเยนต
3 แบงกใหญ "กรุงเทพ-กสิกร
ไทย-ไทยพาณิชย" เปดศึกขยายฐานลูกคาแบงกิ้งเอเยนต "บัวหลวง" ตั้ง
"เทสโก โลตัส" หนุนลูกคาเขาถึงบริการการเงิน 2,000 สาขา "เคแบงก" จับ
มือเคานเตอรเซอรวิส ใหบริการยืนยันตัวตนเปดบัญชีเงินฝากออนไลน 24
ชั่วโมง ทั่วไทย ดานไทยพาณิชยลั่นมีตัวแทน 2 แสนแหง ธุรกรรมพุง 7.1
หมื่นลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ)

FLOYDอวดงบหรู โคงสามพุง259% ลุยชิงงานใหมอื้อ FLOYD
อวดผลงาน งวดไตรมาส 3/2563 โกยกําไรสุทธิ 5.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น
259.64% แยมแนวโนมโคงทายไปตอ จากสถานการณแพรระบาดของโค
วิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดี ชี้ภาครัฐเรงลงทุนในงานโครงสราง พื้นฐาน
เพิ่ม พรอมลุยประมูลงานใหมเติมพอรต(ทันหุน)
โบรกคัดหุนเล็กงบQ3โตเด
น TACC-BIZ-MGT-AMAเขาวินโบรกคัดหุน
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ภาคการทองเที่ยวและกําลังซื้อในประเทศ(ทันหุน)
BGC คาดยอดขายป 64 โต 10% มีแผนลงทุนธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑBGC
คาดยอดขายไตรมาส 4/2563 เติบโตใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน
ซึ่งเปนระดับสูงสุดในปกอนเพราะไดรับผลดีจากราคาน้ํามันที่ลดลงสงผลดี
ดานตนทุนการผลิต ขณะที่ทั้งป 2563 ประเมินยอดขายอาจจะติดลบ
เล็กนอย เนื่องจากไตรมาส 2/2563 มีการล็อกดาวนทําใหยอดขายออนตัว
ลงมามาก สวนในปหนาประเมินวายอดขายโต 5-10% ขณะเดียวกันยัง
มองหาโอกาสที่จะซื้อกิจการในธุรกิจบรรจุภัณฑทั้งในเครือ หรือนอกเครือ
เพื่อสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง(ทันหุน)
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง IND เดินหนาโรดโชว 9 จังหวัด
ก.ล.ต.ไฟ
เขียว นับหนึ่งไฟลิ่ง "IND" พรอมเดินหนาโรดโชว 9 จังหวัด เพื่อนําเสนอ
ขอมูลใหแกนักลงทุน กอนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(mai) (ทันหุน)
ธปท.งัดมาตรการสกัดบาทแข็ง สอง SAT-CPF-STGT ฐานแกรง
ธปท.เตรียมพิจารณามาตรการดูแลคาเงินบาทแข็งคา ย้ําบาทแข็งจากขาว
พัฒนาการวัคซีนโควิด-19
สวนกระแสเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง
นักทองเที่ยวยังไมฟนตัว ดานนักวิเคราะหเก็งผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยาย
สนับสนุนนําเงินออกไปลงทุนตางประเทศ แนะหุนสงออกพื้นฐานแกรงมี
ปจจัยหนุนเฉพาะ ชู SAT CPF STGT(ทันหุน)
PTT ผนึก GPSC รุกตางแดน ลุยพลังงานแสงอาทิตย-ลม กลุม ปตท.
เตรียมทํารายการซื้อขายหุน GRP รองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนในตางประเทศ โดยมุงเนนผลิตพลังงานแสงอาทิตย
และพลังงานลม ควบคูไปกับการเสริมความเขมแข็งธุรกิจ ยกระดับความ
เชื่อมั่นนักลงทุน พรอมทั้งสรางศักยภาพดานการเงิน (ทันหุน)
โบรก'จอเพิ่มเปากําไรบจ.ปหนา
หลังงบไตรมาส 3 ป 63 ออกมาดีกวาคาด
บล.ทิสโก เผยกําไรบจ.ไตรมาส 3 ป 63 ที่ 1.47 แสนลาน ลดลง
31% จากชวงเดียวกันปกอน แตถือวาดีกวาทีต่ ลาดคาด 6% คาดโบรก
เตรียมแหปรับเพิ่มเปากําไรบจ.ปหนา เหตุเศรษฐกิจ-การคาโลก ฟนตัว ดัน
ดัชนีปหนาแตะ 1,500 จุด แตระยะสั้นตลาดผันผวนจากปจจัยการเมือง
กดดัน-แรงซื้อตางชาติแผว (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

