Stock News

PTTGC วอลุม-ราคาพุง ปนี้ยอดขายโตเกิน 10% PTT แจงงบป 63
วันนี้ คาดกําไร 4.5 พันลาน ซีอีโอ PTTGC มั่นใจยอดขายปนี้มีโอกาส
โตเกิน 10% หลังปริมาณและราคาขายสูงขึ้น เรงเจรจาดีล M&A ปนี้หลาย
โครงการ การันตีเงินสดในมือพรอม สวนปโตรเคมีคอมเพล็กซในสหรัฐฯ
คาดชัดเจนกลางปนี้ ฟาก PTT ประกาศงบป 63 วันนี้ ลุนไตรมาส 4/63 ฟน
กําไรกวา 1.7 หมื่นลานบาท อานิสงสรายไดทุกธุรกิจ คาดทั้งป 63 กําไร
45,372 ลานบาท ลดลง 51% จากปกอน แตทิศทางป 64 แจม! กําไรพุง
ทะลุ 1 แสนลานบาท โบรกฯ เชียร ซื้อ เปาราคา 47.50 บาท(ขาวหุน)
TQR แรงซิลลิ่ง 200% ทุบสถิติรอบ 7 เดือน หุนที คิว อาร แรงจัด
เปดเทรดวันแรก ราคาวิ่งชนเพดาน 200% ที่ 15.30 บาทแบบมวนเดียวจบ
ทุบสถิติครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ตอจากหุน IIG และ SICT ดานผูบริหาร
มั่นใจรายไดเบี้ยประกันภัยตอปนี้เติบโตตอเนื่อง รักษากําไรสุทธิไมต่ํากวา
30% ตอป พรอมซื้อกิจการเพิ่ม ดันผลประกอบการโตกระฉูด(ขาวหุน)
MTC กําไรโตไมหยุด ไตรมาสแรกจอนิวไฮ
เมืองไทย แคปปตอล
โชวกําไรไตรมาส 4/63 ทุบสถิติ 1.3 พันลานบาท โต 21% ดานปริทัศน
มั่นใจ Q1/64 นิวไฮตอเนื่อง เดินหนาเพิ่มทุนเมืองไทย ลิสซิ่ง จากเดิม 500
ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท รับการแขงขันเดือดปนี้ มั่นใจฐานลูกคามี
กวา 2 ลานราย พรอมอนุมัติจายปนผลในอัตรา 0.37 บาท/หุน ราคา
เปาหมาย 80 บาท(ขาวหุน)
ศรีตรังพลิกกําไร 9.5 พันล. STGT ทํานิวไฮโต 2,245% แมลูก
STA-STGT ผลงานโดดเดน นําโดยแม STA พลิกโชวกําไรสุทธิ 9,531 ลาน
บาท พุงกระฉูดจากปกอนขาดทุนสุทธิ 148.5 ลานบาท ควักจายปนผลไตร
มาส 4/63 อีกหุนละ 1.75 บาท ฟากลูก STGT เริ่ด ป 63 ทํานิวไฮรอบ 30
ป เบงกําไรสุทธิ 14,400.9 ลานบาท โตสนั่น 2,245.8% บอรดอนุมัติจาย
ปนผลไตรมาส 4/63 อีกหุนละ 2 บาท(ขาวหุน)
โซลารทัพบก-EEC ระส่ํา! พลังงานลั่นตองตามพีดีพี
โซลารทัพ
บก-อีอีซี ชักไมงาย! กระทรวงพลังงาน ลั่นโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
ทดแทนทั้งพื้นที่อีอีซีและโซลารฟารมพื้นที่ของภาครัฐทุกแหง
ตอง
ดําเนินการภายใตแผน PDP คาดมีความชัดเจนปลายปน(ี้ ขาวหุน)
KTIS ชี้ปนี้เรงโครงการไบโอคอมเพล็กซเฟส 1 เดินหนาผลิตเอทา
นอล KTIS ลั่นโครงการนครสวรรคไบโอคอมเพล็กซ เฟส 1 เฉพาะการ
ผลิตเอทานอล คาดเปดดําเนินการไดภายในป 64 พรอมตอยอดการผลิต
บรรจุภัณฑจากชานออย (ขาวหุน)
ดัชนีหุนไทยจอพุง 1,600 จุด แนะชอปหุนพลังงาน-แบงก
บลจ.ทิสโก ชี้ หุนไทยยังมีอัพไซดปนี้บวกลบ 5% โอกาสแตะ
1,600 จุด กลยุทธลงทุนแบงลงทุนในหุนไทย 20% เนนกลุมพลังงานและ
กลุมธนาคาร ที่เหลือกระจายการลงทุนไปยังหุนตางประเทศ ปลื้มแคสอง
เดือนแรก AUM ทะลุเปาหมายที่ 13% ของปนี้ไปแลว หลังจากนักลงทุน
เขาลงทุนตอเนื่อง (ขาวหุน)

STA ซดกําไรป 63 กระฉูด 6,418% ปนผล 1.75 บ.-จอ XD 12 เม.ย.
64
STA โชวฟอรมป 2563 ทํากําไรสุทธิ 9,531 ลานบาท เติบโต
6,418% และมีรายไดจากการขายและการใหบริการ 75,479 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 25% รับความตองการใชถุงมือยางในตลาดโลก และการฟน ตัว
ของราคาและดีมานดของยางธรรมชาติในชวงปลายป ดานบอรดอนุมัติ
จายเงินปนผล 1.75 บาทตอหุน เตรียมขึ้น XD วันที่ 12 เมษายน
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และเสริมความแข็งแกรงชองทางจําหนายทั้งในและ
ตางประเทศ กาวสูผูนํานวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย ตั้งเปา
การเติบโตกาวกระโดด มีรายไดแตะ 3,000 ลานบาท ภายในป 2567( ทัน
หุน )
GFPT บุกเคลมประกันกอนโต ดันผลงานสวย-อนาคต 16.10 บ.
GFPT บุกเงินเคลมประกันกอนโต-ออเดอรเพียบ หนุนผลงาน Q4/2563
เดน เตรียมแจงงบสัปดาหหนา ดานป 2564 วางเปารายไดเติบโต 3-5%
จากปกอน รับดีมานดฟนตัว แถมไดรับผลบวกกําลังผลิตเพิ่ม ฟากโบรก
แนะนํา "ซื้อ" เคาะเปาหมาย 16.10 บาท( ทันหุน )
ธ.ออมสินหนุนธุรกิจทองเที่ยวใหกูดอกเบี้ยต่ํา ออมสิน
เปด
ลงทะเบียนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา วงเงิน 1 หมื่นลานบาท ชวยภาคธุรกิจ
ทองเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19( ทัน
หุน )
ธุรกิจประกันชีวิตทรงตัว ถกกรอบลงทุนไฟตดบ.ต่ํา
สมาคม
ประกันชีวิตฉายภาพธุรกิจป 64 ยังเผชิญหนากับความทาทายหลาย
รูปแบบ คาดอุตสาหกรรมทรงตัว ทางดานนายกสมาคมย้ําเนนสรางความ
ยั่งยืนใหกับภาคธุรกิจ
รวมถกคปภ.หารือแนวทางขยายกรอบเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูพิษเศรษฐกิจและดอกเบี้ยต่ํา( ทันหุน )
NOBLE ผุดคอนโด 5.4 พันล. เล็งเปากวาดยอดขายพุง 40%NOBLE
เปดคอนโดหรูยานทองหลอ มูลคารวม 5,400 ลานบาท ตั้งเปาโกย
ยอดขายราว 40% ภายในเดือนพฤษภาคมนี้เดินหนาเปดโครงการตาม
แผน 11 โครงการ มูลคารวมกวา 4.51 หมื่นลานบาท มั่นใจรายไดปนี้แตะ
1.1 หมื่นลานบาท และมียอดขายที่ 1.6 หมื่นลานบาท ( ทันหุน )
ลุนกลต.เคาะรับหุนนิวอีโคโนมี 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย-ธุรกิจ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
"ตลท." แยม เริ่มมีธุรกิจสนใจระดมทุนแลว
ตลท. เสนอ ก.ล.ต.ไฟเขียวเกณฑรับหุนอุตสาหกรรมเปาหมาย
พิเศษเขาจดทะเบียนดวยเกณฑมารเกตแคป หลังสรุปผลเฮียริ่งตนปนี้ เผย
เริ่มมีธุรกิจอีโคโนมีสนใจเขาระดมทุนแลว พรอมเดินหนาหนุนเอสเอ็มอี
เขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกขึ้น คาดผุดกระดานเทรดหุนที่ 3 ในปน(ี้
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

