Stock News

'สาธิต' ปดดีลซื้อ BH ดึง PRINC รวมธุรกิจ 'หมอเสริฐ ' ฟนกําไร 2.4
พันลาน-แถลงแผน 30 พ.ย.นี้
ดร.สาธิต วิทยากร ปดดีลซื้อหุน
BH ทั้งหมด 22.71% ในราคาหุนละ 103 บาท จาก BDMS วานนี้ทุม 9.3
พันลานบาท ซื้อบิ๊กล็อตงวดแรก 90.50 ลานหุน วางเปาดึง PRINC ผนึก
รวมธุรกิจ BH รุกใหบริการตางจังหวัด เล็งแถลงความรวมมือ 30 พ.ย.นี้
ฟาก BDMS จอฟนกําไรขายหุน BH ทั้งหมดกวา 2,476 ลานบาท คิดจาก
ราคาตนทุนหุนละ 89.3 บาท( ขาวหุน
CPF ลุนไตรมาส 4 สวย! จอบุกพิเศษ 2.4 พันลาน
ซีพีเอฟ มี
ลุนงบไตรมาส 4/63 แจม! อานิสงสราคาเนื้อสัตวเพิ่มขึ้น พรอมจอบุกราย
การพิเศษกวา 2,400 ลานบาท หากเขาซื้อกิจการหมูแลวเสร็จในไตรมาสนี้
โบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37 บาท อัพคาดการณกําไรสุทธิป 63 ขึ้น
เปน 25,723 ลานบาท โต 39% จากปกอน( ขาวหุน
EA ชี้ปหนารายไดเกิน 1.5 หมื่นลาน EA ปกธงป 64 รายไดเติบโตกวา
ปนี้ที่คาดทําได 1.5 หมื่นลานบาท รับแรงหนุนรายไดทุกธุรกิจเพิ่มขึ้น
เตรียมบุก รายไดธุรกิจ PCM ตั้งแตไตรมาส 4/63 ขณะที่โรงงานแบตเตอรี่
เฟส 1 กอสรางคืบหนา 90% คาดเริ่มผลิตในชวงม.ค. 64( ขาวหุน
PTT สุดยอดหุนมหาชน JKN แชมป mai อีกสมัย
หุน PTT
ครองหัวใจนักลงทุนควา สุดยอดหุนขวัญใจมหาชนป 8 พวงกลุมทรัพยากร
อีก 1 รางวัล สวน JKN ควาแชมปหุนมหาชนตลาด mai อีกสมัย การันตี
ทุกรางวัล
ตัดสินจากนักลงทุนอยางแทจริงและไมมีผลประโยชนเชิง
พาณิชย( ขาวหุน
SAWAD เปาใหม 68 บาท ดันเงินสดทันใจไลบี้ MTC โบรกฯ แห
เชียร SAWAD ปรับเพิ่มเปาหมายราคาใหมเปน 68 บาท หลังพบผูบริหาร
ลั่นดัน เงินสดทันใจ ไลบี้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถจักรยานยนตของ MTC ป
2564 ตั้งเปาปลอยกูใหม 2 หมื่นลานบาท ผาน 6 พันสาขาของออมสินและ
ศรีสวัสดิ์ ขณะที่วานนี้นักลงทุนไลซื้อ SAWAD วอลุมทะลัก 2.8 พันลาน
บาท( ขาวหุน
SENA ยอดขาย 11 เดือน 8 พันลาน โชว 'นิช ไพรด เตาปูนอินเตอรเชนจ' โอนแลว 50%
SENA แยมยอดขาย 11 เดือน
7,000-8,000 ลานบาท หลังไตรมาส 4/63 เปด 3 โครงการใหม มูลคารวม
1,800 ลานบาท ลาสุดอวดโครงการพรีเมียมรวมทุนฮันคิวฯ นิช ไพรด เตา
ปูน-อินเตอรเชนจ มูลคา 3,400 ลานบาท โชวยอดขาย 80% โอนกรรมสิทธิ์
แลว 50% ( ขาวหุน)
'อุษณา'ซื้อหุน'โทรีเซนไทย' ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา อุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) หรือ TTA
รายงานซื้อหุน TTA จํานวน 8 แสนหุน ที่ราคาหุนละ 3.73 บาท คิดเปน
มูลคารายการรวมกวา 2.98 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ)
กรุงศรีปรับจีดีพีปหนาบวก3.3%
จับตาการเมืองปวน
ฉุด
เศรษฐกิจดิ่ง
"วิจัยกรุงศรี" หวั่นการเมืองรุนแรงขึ้นกระทบจีดีพีไทย ปหนา ลด
0.6-1.1% พรอมเปาปรับ จีดีพีปนี้ติดลบนอยลงเหลือ -6.4% ขณะที่ปหนา
คาดพลิกบวก 3.3% อานิสงสตางประเทศฟน (กรุงเทพธุรกิจ)

TFEX เพิ่ม JRF - Japanese Rubber Futures เริ่มเทรด 30 พ.ย.
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
(TFEX)
เตรียมเปดเทรดสินคาใหม
Japanese Rubber Futures ยางพาราลวงหนาที่ซื้อขายตามราคา
ยางพาราในตลาด JPX (TOCOM) เริ่มซื้อขาย 30 พฤศจิกายน 2563(ทัน
หุน)
ASP มีดีล IPO กวา 30 ราย ขยายฐานดันผลงานป 64 ASP
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โจทยลูกคา ระบุหุนกลุมที่นาสนใจปหนา กลุมแบงก กลุมรับเหมา และ
วัสดุกอสราง(ทันหุน)
JKN บุกธุรกิจเฮลธแคร ทํารายไดหลายชองทาง
JKN เปด
กลยุทธสราง "Ceo Branding" พัฒนาผลิตภัณฑ เฮลธแคร-อุปโภค บริโภค
สรางฐานรายไดประจํา ปดความเสี่ยงธุรกิจคอนเทนตประเมินทิศทางป
2564 รายไดเติบโตตอเนื่อง จากการเคลียรลูกหนี้การคา มุงเปาขยาย
ตลาดคอนเทนตตางประเทศหวังสัดสวนรายไดแตะ 50% จากปจจุบัน
35%(ทันหุน)
'ดารวิดพรอพเพอรตี้' ชี้ ตลาดอสังหามือสองเริ่มฟน
ดาร
วิดพรอพเพอรตี้ เผยตลาดอสังหาริมทรัพยมือสองสงสัญญาณดีตอเนื่อง
ยืนยันผูบริโภคใหความสนใจซื้อบาน NPA มากขึ้น เตรียมเจรจาจับมือ
นายหนาที่เปนสมาชิกสมาคม ผนึกกําลังขายทรัพยแบงก หลังจากสถาบัน
การเงินหลายแหงทยอยสงอสังหาประเภทที่อยูอาศัยพรอมขายออกสู
ตลาดบานมือสองเพิ่มในป 2564(ทันหุน)
แคมเปญ MTL จับบิลรับแตม ALL Member เมืองไทยประกันชีวิต
จับมือ เคานเตอรเซอรวิส รานเซเวนอีเลฟเวน ใหลูกคาจายบิลประกันชีวิต
รับฟรีคะแนน ALL Member ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563-23
มกราคม 2564(ทันหุน)
บลจ.วีเปดตัวกองทุน RMF ลงหุนทั่วโลก-วางแผนภาษี บลจ.วี มอง
เปนจังหวะกระจายลงทุนหุนทั่วโลก สรางโอกาสรับผลตอบแทนและรับ
สิทธิลดหยอนทางภาษี IPO กองทุน WE-GLOBALEQRMF สรางโอกาส
รับผลตอบแทนในระยะยาวและสําหรับวางแผนเพื่อการเกษียณ พรอมสิทธิ
ประโยชนจากการลดหยอนภาษี(ทันหุน)
อิมแพ็คโกรทรีทปนผล 0.12บ. มั่นใจ Q4 อีเวนตแนนเต็มพื้นที่อิม
แพ็ค โกรท รีท อวดผลงานได หลังครึ่งแรกกระทบโควิด-19 แตยังทํากําไร
สุทธิ งวดไตรมาส 2/2563/2564 ได 185.5 ลานบาท พรอมจายปนผล
ระหวางกาล 0.12 บาท มั่นใจ โคงทายงานอีเวนตแนน โดยเฉพาะงาน
คอนเสิรต (ทันหุน)
'อีเอ'ลั่นรุกยานยนตไฟฟา 'รถ-เรือ-บัส' รับโรงงานแบตเตอรี่
เดินเครื่องตนป 64 วางงบลงทุนปหนา 4 พันลาน
"อีเอ" ประกาศป 2564 เดินหนาธุรกิจยานยนตไฟฟา "รถ-เรือ
รถเมล" เต็มตัว หลังโรงงานผลิตแบตเตอรี่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยไตร
มาสแรก ปหนา กางงบลงทุน 4 พันลานบาท เตรียมประมูลรถบัสไฟฟา 3
พันคัน (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

