
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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เทรดสนั่นหุนไฟแนนซ เก็งธปท.ลดดอก 0.25% กลุมแบงกวิ่งรับบลู
เวฟ SCB เดน Q4 พุง 42.5% กลุมไฟแนนซวิ่งขึ้นยกแผง นํา
โดย MTC SAWAD KTC AEONTS AMANAH รับขาวธปท.จอปรับลด
ดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% ในการประชุมนัดแรก 3 ก.พ.นี้ สวนหุนกลุม
ธนาคารคึกคักเชนกัน รับกระแส บลูเวฟ (Blue Wave) หลังพรรคเดโม
แครตคุมเสียงขางมากทั้ง 2 สภาฯ ดันบอนดยีลดพุง มองเปนผลดีระยะสั้น
หุนแบงก จับตางบไตรมาส 4/63 กลุมแบงก สัปดาหหนา SCB เดน 
รายงานกําไร 6,614 ลานบาท พุง 20.1% จากปกอน และเพิ่มข้ึน 42.5% 
QoQ ขณะที่ TMB กําไร 2,095 ลานบาท เพิ่มข้ึน 29.7%( ขาวหุน) 
 
IP ผนึก TU ตั้งบริษัทรวมทุน รุกผลิตภัณฑอาหารเสริม IP จับมือ 
ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท บริษัทลูก TU ตั้งบริษัทรวมทุน อินเตอรฟารมา-ซี
วิตา เดินหนางานวจิัยและพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑอาหารเสริม หลังผูบริโภคในปจจุบันใหความสําคัญกับสุขภาพ 
ฟาก IP คาดหนุนยอดขายรวมพุง 2,000 ลานบาท ภายในป 67( ขาวหุน) 
 
ASPS แนะ 4 หุนบิ๊กแคป PTT-KBANK-GULF นําทีม  บล.เอเซีย 
พลัส (ASPS) คาดแรงฟนดโฟลวจะดันดัชนีป 64 พุงไปถึง 1,626 จุด สวน
กําไร บจ. กลับมาฟน โต 38% แนะเก็บ 4 หุนใหญพื้นฐานแข็งแกรง PTT-
KBANK-ADVANC และ GULF( ขาวหุน) 
 
SPALI ซื้อเปา 25.50 บาท ปนี้กําไรพุง-ปนผลยีลด 5%  ศุภาลัย 
ราคาพุงแรงกวา 8% รับแรงเก็งกําไร คาดรับผลบวกจากแนวโนมดอกเบี้ย
ขาลงในอนาคต หนุนหุนกลุมอสังหาฯ ไดประโยชน โบรกฯ เชียร ซื้อ SPALI 
ราคาเปาหมาย 25.50 บาท ชี้จายปนผลงาม ยีลด 5-6% ประเมินป 64 ฟน
กําไรพุง 5,241 ลานบาท จากป 63 คาดมีกําไร 4,472 ลานบาท( ขาวหุน) 
 
ILINK ปนี้โต 15% ปมรายได 6 พันล. ตุนแบ็กล็อกแนน  ILINK กาง
แผนธุรกิจป 64 ลดคาใชจายดันอัตรากําไรสุทธิ 7% พรอมปมรายได 6 
พันลานบาท โต 15% จากป 63 หลังตุนแบ็กล็อก 4,655 ลานบาท บุกราย
ไดป 64 กวา 1,700 ลานบาท เล็งเขาประมูลงานใหม 4 พันลานบาท 
 
TPCH ปกธงป 64 รายไดพุง 20% เตรียม COD โรงไฟฟาชีวมวล-
ขยะเพิ่ม 26 MW TPCH เปดแผนป 64 คาดรายไดโต 20% ตั้งเปามี
กําลังการผลิตติดตั้งรวม 125 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาเดิมและโรงไฟฟา
ใหม เตรียม COD โรงไฟฟาชีวมวล-ขยะเพิ่ม 4 แหง 26 เมกะวัตต มั่นใจ
พรอมเขาประมูลโรงไฟฟาชุมชนเพิ่ม PPA ครบตามเปาหมาย 250 เมกะ
วัตตภายในป 65 ( ขาวหุน) 
 
MBK ทุมงบ 1.3 ลานบาท นํานวัตกรรมฆาเชื้อโรค ใชในระบบปรับ
อากาศ  เอ็มบีเค ทุมงบ 1.3 ลานบาท นํานวัตกรรมการฆาเชื้อโรคใน
ระบบปรับอากาศดวยแสง UVC มาใชภายในศูนยการคา เอม็ บี เค เซ็น
เตอร หวังสรางความเชื่อม่ันใหลูกคา-พนักงาน-ผูประกอบการ( ขาวหุน) 
 
PTT ยันราคาสปอต LNG พุงไมกระทบ ทําสัญญาระยะยาวต่ํากวา 7 
เหรียญฯ ปตท. ยันราคา Spot LNG ที่เพิ่มสูงไมกระทบราคากาซฯใน
ประเทศ แจงทําสัญญาระยะยาวราคาต่ํากวา 7 เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู 
สวนการจัดหาในตลาดจรทําในชวงราคาต่ํา ชวยลดตนทุนผลิตไฟฟาของ
ประเทศ( ขาวหุน) 
 

'ออมสิน' พักหนี้ 28 จว.เสี่ยง 3-6 เดือนคลุม 1.9 ลานราย-
ลงทะเบียนวันนี้ สอท.ชงมาตรการอุมเอสเอ็มอีกระทบโควิดระลอก
ใหม 
 "ออมสิน" ออกมาตรการดวน "พักหนี้ ลดจายดอกเบี้ย 3-6 เดือน" 
ชวยลูกคาพื้นที่เสี่ยงโควดิระบาดหนัก 28 จังหวัด จํานวน 1.9 ลานราย 
วงเงินสินเชื่อ 6.7 แสนลาน เปดลงทะเบียน 8 ม.ค. ดานสอท.เสนอ
มาตรการชวย "เอสเอ็มอ"ี จากโควิด-19 รอบใหม ปรับพรก.ซอฟทโลนเอื้อ
เขาถึงเอสเอ็มอี ชงมาตรการ เสนอใหแบงกรับความเสี่ยงมากกวา 5% ใน
การปลอยกูซอฟทโลน ไมจํากัดยอดขอกูที่ 20% ของยอดหนี้คงคาง พรอม
ใหบสย.ค้ําประกันสินเชื่อเกิน 50% 7 ป(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
หุน 'แบงก' ราคาพุงยกแผง หวังกําไรฟน-เทรดต่ําบุค "กลุม
แบงก" ปรับข้ึนยกแผง โบรกคาดรับอานิสงสฟนดโฟลวไหลเขา หลังคาดโค
วิด-19 รอบใหมไมรุนแรง ขณะท่ีเศรษฐกิจป 64 มีทิศทางฟนตัวหนุนกลุม
แบงกฟน ขณะท่ีราคาเทรดต่ําบุค(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เตือน 'บิทคอยน' ใกลภาวะฟองสบูแตก "บิทคอยน" ราคาพุง
ทํานิวไฮรายวัน ทะลุ 37,000 ดอลลาร "นักวิชาการชี้ราคาเกิน
ปจจัยพื้นฐาน" ใกลถึงจุด "ฟองสบู" เตือนนักลงทุนไลซื้อมีโอกาสติดดอยสูง 
แนะเลี่ยงลงทุน หรือสับกลุมเขาเงินดอลลารสกุลอื่น(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอเชียพลัส' ชี้สหรัฐวุน เรงฟนดโฟลวกลับไทย บล.เอเชียพลัส มอง
สหรัฐวุน ตัวเรงเงินตางชาติไหลเขาหุนไทยตั้งแตไตรมาส 1/64 ดานบลูเว
ฟกระทบบรรยากาศเชิงลบระยะสั้น ปนี้เปาดัชน ี 1,550 จุด แนะธีมลงทุน
หุนไดประโยชนกระตุนโครงสรางพื้นฐาน  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
สอง GDP ป 64 ฟน คาดขยายตัว 2.6% ศูนยวิจัยกสิกรไทย
คาดการณวา เศรษฐกิจไทยป 64 เติบโตดีขึ้นกวาป 63 โดยขยายตัว 2.6% 
ในกรณีพื้นฐาน หรืออยูในกรอบ 0.0-4.5% ขณะที่ไดปรับประมาณการป 
63 มาเปนหดตัว -6.7%(ทันหุน) 
 
ASPS เล็งหุนไทยแตะ 1,550 จุด สอง Fund Flow หนุนตอเนื่อง 
 ASPS ประเมินภาพรวมการลงทุนในชวงไตรมาส 1 ป 2564 
คาดหวังความตอเนื่องของ Fund Flow ทั้งทางตรง-ทางออม เล็งดัชนหีุน
ไทยเคลื่อนไหวแตะ 1,550 จุด กอนที่จะไตระดับไปที่ 1,626 จุด แนะ PTT, 
KBANK, ADVANC, GULF ฐานแกรงเปา Fund Flow และหุนปนผลสูง 
AP, DCC(ทันหุน) 
 
'อินโดรามา เวนเจอรส' ควารางวัลดานความย่ังยืนระดับภูมิภาค 
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล 
บริษัทเคมีภัณฑชัน้นําระดับโลกที่ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ไดรับรางวัล 
Sustainable Business Awards (SBA) 2019 Thailand หรือ รางวัลธุรกิจ
ยั่งยืน ประเทศไทย ประจําป 2562 จํานวน 7 รางวัล จาก Global 
Initiatives องคกรระดับโลกที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจใหบรรลุ
เปาหมายดานความยั่งยืน สะทอนถึงความมุงมั่นของไอวีแอลในการเปน
องคกรธุรกิจชั้นนําที่มีความมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อสรางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน  (ทันหุน) 
 
 
 


