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TCAP เงินสดลนหมื่นล. ลุนปนผล H2 เกิน 1.25 บ. TMB แรง! บวก
10.48% วิ่งขึ้นตามแบงกชุดแรก
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) โชวเงิน
สดในมือกวา 1.2 หมื่นลานบาท เตรียมลงทุนซื้อสินทรัพยมาบริหาร
(AMC) สวนผลประกอบการผานพนจุดต่ําสุดแลว ปรับนโยบายจายเงินปน
ผล ฟนธง! งวดครึ่งปหลังจะมากกวาปกอนหนา หรือระหวาง 1.25-1.80
บาทตอหุน เคาะราคาเปาหมาย 45 บาท ดาน ทีเอ็มบี ปดบวกสนั่น
10.48% หลังวิ่งตามหุนแบงกชุดแรกที่นําขึ้นไปกอนแลว โบรกฯ ยังแนะนํา
ซื้อ เปาหมายราคา 1.30 บาท( ขาวหุน)
TOP เดินหนาโรงกลั่นยักษ กําลังผลิตพุง 4 แสนบารเรล ไทยออยล
ทุมงบอีก 1.6 พันลานเหรียญสหรัฐ เดินหนาโรงกลั่นยักษ โครงการ CFP
หลังคืบหนาแลว 51% หวังเพิ่มกําลังการกลั่นพุงเปน 4 แสนบารเรล/วัน
จอบุกกําไรขายหุน GPSC ให PTT ราวกวา 5.5 พันลานบาท ในไตรมาส
4/63( ขาวหุน)
4 กลุมหลักผานจุดต่ําสุด ชูแบงก-พลังงาน-ขนสง
ดีบีเอส วิค
เคอรส เผยกลุมธนาคาร พลังงาน ทองเที่ยวและขนสงผานพนจุดต่ําสุด
แลว กําลังทยอยฟนตัวรับเศรษฐกิจกระเตื้อง แนะหุนเดนในกลุม KBANK
PTT PTTEP ERW CPF และ BEM สวนกําไรบจ.ชวง 9 เดือนแรกฟนตัว
25% จากไตรมาสกอนหนา และหดตัว 49% จากไตรมาสเดียวกันปกอ น
แตเปนตัวเลขที่อยูในคาดการณแลว( ขาวหุน)
IIG สงซิก Q4 สวย รายไดปนี้โต 27% ไอแอนดไอ กรุป หรือ IIG สงซิก
รายไดไตรมาส 4/63 โตดี หลังมีมูลคาสัญญารายปกวา 269 ลานบาท
แถมตุนแบ็กล็อก 189 ลานบาท และอยูระหวางนําเสนองานอีก 304 ลาน
บาท ดันรายไดป 63 โตไมต่ํากวา 27% สวนป 64 ปกธงรายไดโต 25%
แตะ 650-700 ลานบาท เหตุมีรายไดธุรกิจใหม iiG Data เขามาเพิ่มเติม
30-40 ลานบาท( ขาวหุน)
SISB สงซิกไตรมาส 4 ฟน บุกเพิ่มคาเทอมนักเรียน
เอสไอเอส
บี คาดผลประกอบการไตรมาส 4/63 ฟน! รับรูรายไดคาการศึกษา-จํานวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น ขณะที่ไมมีคาใชจายพิเศษ พรอมกางเปาป 64 รายไดกลับ
สูฐานเดิม โต 10-15% จากป 63 มั่นใจรับนักเรียนใหมเกิน 200 คน( ขาว
หุน)
ATP30 โปรยขาวดี! เซ็นลูกคาใหม 3 ราย เริ่มบุกรายได Q4 ปนี้
เอทีพี 30 โชวเซ็นสัญญากับลูกคาใหม 3 ราย และตอสัญญาลูกคาเดิม 1
ราย เริ่มรับรูรายไดตั้งแตในไตรมาส 4/63 เปนตนไป ลุยขยายครอบคลุม
นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เตรียมสั่งรถเพิ่มกวา 60 คัน คาดผู
ประกอบภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพ โอกาสเติบโตสูง มั่นใจลูกคาเกาใหมใชบริการตอเนื่อง ผลักดันธุรกิจขยายตัวในเกณฑที่ดี ( ขาวหุน)
หุนกูฮอตเอกชนจอขาย เดือนพ.ย.แตะแสนลาน
สมาคม
ตราสารหนี้ไทย คาดภาคเอกชนเตรียมขายหุนกูเดือนนี้ แตะ 1 แสนลาน
บาท หลังครึ่งเดือนแรก ออกไปแลวถึง 6 หมื่นลานบาท ขณะที่ตางชาติ
ยังคงซื้อบอนดไทยตอเนื่อง ดาน "จิรายุส" ชี้ราคาบิทคอยนมีแนวโนม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง แนะนักลงทุนมีเงินเย็นแบงเงินลงทุน ขณะที่ "อควา"
เตรียมขายหุนกู 1 พันลาน 3-8 ธ.ค.(กรุงเทพธุรกิจ)

CBG รุกเจาะตลาดใหมอัพเปา โบรกเคาะโคงสงทายกําไรฟูCBG เรง
ทําตลาดเครื่องดื่มหวังอัพแชรขึ้นสูอันดับ 1 ภายในป 2565 สวนป 2564
วางเปายอดขายโตขั้นต่ํา 20% จากป 2563 หลังรุกเจาะตลาดใหมตอเนื่อง
เล็ง "CJ Express Group" เขาตลาดหุน เสริมแกรงอนาคต คาดชัดเจนป
2565 ฟากโบรกฟนธงโคงสงทายกําไรฟู สองเปา 170 บาท(ทันหุน)
S ขาย NVD หมดพอรต 51.56% เดินหนาตอยอดธุรกิจแนวราบS
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รูปแบบไดดวยตนเองสอดคลองดีมานดแข็งแกรงทามกลางวิกฤติ
เติบโตตอเนื่อง(ทันtoหุchange
น) the formatting of the pull quote text box.]
TOP อัดงบอัพฐานธุรกิจเพิ่ม ลั่นป 64 ผลงานโต-ดีมานดดันTOP ตั้ง
งบลงทุนป 2563-2567 ไวราว 2.5 พันลานดอลลาร รองรับการปรับปรุงอัพฐานธุรกิจเพิ่ม พรอมวาดฝนป 2564 ผลงานเติบโตกวาปนี้ อานิสงสดี
มานดฟนตัว-ซัพพลายลดลง สวน Q4/2563 ภาพรวมดีตอเนื่องจาก
Q3/2563 ดานโบรกฟนธงโคงทายกําไรแจม แนะ "เก็งกําไร" เปาหมาย
51.00 บาท(ทันหุน)
AGE ตุนแบ็กล็อก รอสงมอบลานตัน ยอดขายทะลุเปา AGE ตุน
แบ็กล็อกรอสงมอบ 1 ลานตัน ดันยอดขายถานหินทั้งป 2563 ทะลุเปาจาก
ที่วางไว 3.5 ลานตัน ชี้ดีมานดภาคอุตสาหกรรมในประเทศฟนตัวดีขึ้นจาก
การกลับมาดําเนินธุรกิจอยางปกติ สวนปหนาลุยธุรกิจโลจิสติกส โรงไฟฟา
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง(ทันหุน)
กูรูคาดป 64 ศก.-ดอกเบี้ยขึ้น รับขาวดีวัคซีน COVID-19 หนุนกูรูทิส
โกชี้ ป 2564 เศรษฐกิจโลกเตรียมปรับตัวดีขึ้นรับขาววัคซีน COVID-19
ประสบความสําเร็จ และอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศเปนขาขึ้น หนุนหุน
กลุมวัฏจักรเศรษฐกิจ เชน สินคาฟุมเฟอย สินคาอุตสาหกรรม กลับมาบู
มอีกครั้ง(ทันหุน)
'โมโนแมกซ' รุกสรางคอนเทนต
เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ไดรับกระแส
ตอบรับที่ดีไมนอย สําหรับ "MONOMAX" (โมโนแมกซ) ผูนําดูหนังออนไลน
แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ ลาสุดกับการเปดตัวภาพยนตรไทย
เซ็กซี่แหงป "MY SEXDOLL พรอมรุก ยัยตุกตาซอมรัก" ที่หลังจากออนแอร
ไปไดไมนาน ยอดผูสมัครเขาชม "MONOMAX" (โมโนแมกซ) ทวมทนถลม
ทลายจนมียอดสมาชิกพุง (ทันหุน)
ธอส.ขายสลาก3.5หมื่นล. ชูจุดแข็งเงินตนครบ โอกาสถูกรางวัลสูง
ระดมเงินปลอยกูบาน ผูมีรายไดนอย
บอรดธอส.อนุมัติเพิ่มวงเงินออกสลากชุดเกล็ดดาวเพิ่มอีก 3.5
หมื่นลานบาท เปน 5 หมื่นลานบาท เริ่มขายตนธ.ค.นี้ หวังระดมทุนตอยอด
ปลอยกูชวยผูมีรายไดนอยในโครงการทู-เจน พรอมขยับภาระหนี้ผูกูเปน
50%(กรุงเทพธุรกิจ)
หุนไทยสอ'พักฐาน'ระยะสั้น
หุนไทยขึ้นแรง 31 จุดหนุนดัชนีทําสถิติสูงใหมรอบ 6 เดือน ทะลุ
1,400 จุด เหตุเม็ดเงินตางชาติไหลเขาตอเนื่อง ดานโบรก ชี้ ระยะสั้นดัชนี
พักฐาน จากเดือนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 225 จุด (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

