Stock News

เปะเลย!เจาคุม OR อยูหมัด หุนปดคาบเสน 30.25 บาท ทางโลง!!
คาดรอดแคชบาลานซทุกรอบแลว OR รอดถูกใชเกณฑ แคชบา
ลานซ หวุดหวิด! เจามือ กดรีโมตสงไมสุดทายซื้อ 10.8 ลานหุน ณ ราคา
ปด 30.25 บาทพอดี สงผลพี/อีไมเกิน 40 เทา เผยนับจากนี้หากราคาพุง
ดันพี/อีเกิน 40 เทา จะไมติดแคชฯ เหตุวอลุมเทรดไมถึงเกณฑ เวนแตจะ
ซื้อขายเฉลี่ยตอวันหลายหมืน่ ลานบาทเชนเดียวกับชวง 2 วันแรกนับจาก
เขาซื้อขาย ยัน OR จะ Outperform ตลาดไดถึง 25 ก.พ.นี้ ตรงกับ
Effective date ที่เขาดัชนี MSCI บล.ทรีนีตี้ โผลใหเปาหมาย 35 บาท สวน
Q4 กําไร 2.9 พันลานบาท เพิ่ม 50% สงผลป 63 กําไร 8,791 ลานบาท
(ขาวหุน)
'มงคล'เฉือนขาย KTC 5% หอบเงิน 8 พันล.ลุยหุนตอ มงคล
ประกิตชัยวัฒนา ผูถือหุนใหญเบอรสอง บัตรกรุงไทย (KTC) เฉือนขายหุน
KTC จํานวน 4.87% ใหกองทุนตางชาติ ผานมอรแกนสแตนเลย ราคา
เฉลี่ย 65.50 บาท รับเงินสดไป 8.22 พันลานบาท ลุยลงทุนหุนตอ ยืนยัน
หลังดีลนี้ไมมีแผนขายเพิ่มอีกแนนอน มั่นใจธุรกิจใหม KTC ไปไดสวย หลัง
ขายฟรีโฟลตเพิ่มเปน 40%(ขาวหุน)
NER เจงโต 59% กําไร 858 ลาน ปนผลอีก 15 สต.
NER มา
ตามนัด! แจงงบป 63 มีกําไรสุทธิ 858.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59.35% จาก
ปกอน ขณะที่มียอดขายรวม 16,349.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25.71% จากป
กอน บอรดอนุมัติจายปนผลอีก 0.15 บาท จาย 7 พ.ค.นี้ พรอมไฟเขียว
เพิ่มทุน 161.47 ลานหุน(ขาวหุน)
KISS เทรดสนั่นเหนือจอง โบรกฯชี้เปา 11.50 บาท
วันนี้ โร
จูคิส อินเตอรเนชั่นแนล หรือ KISS ลงสนามเทรดใน SET เปนวันแรก ลุน
ราคาวิ่งเหนือจองไอพีโอ 9 บาท ฟาก ซีอีโอ ลั่นมุงสูผูนํานวัตกรรมความ
งามและสุขภาพของเอเชีย ตั้งเปารายไดโตกระโดด 3 พันลานบาท ภายใน
ป 67 โบรกฯ เคาะราคาเปาหมาย 11.50 บาท(ขาวหุน)
CBG มีเสียวกําไรต่ําคาด! โชว'ไลเซนสเบียร'กูหนา
CBG แจง
งบวันนี้ วงการเงินคาดไตรมาส 4/63 มีกําไร 880-900 ลานบาท ต่ํากวา
คาด 10-12% จากทีต่ ลาดประเมินไวระดับ 1,000 ลานบาท พรอมเตรียม
แถลงขาวกูหนา ไดรับใบอนุญาตผลิตและจําหนายเบียรรายใหม เร็วๆ นี้

BCPG ปลื้ม EBITDA ทําสถิติ ชงบอรดอนุมัติปนผล 0.17 บ.BCPG
เผย EBITDA ทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณ 3,849 ลานบาท พรอมอนุมัติ
ปนผล 0.17 บาทตอหุน หลังกําไรปกติในไตรมาส 4 โต 24.5% ทางดานโบ
รกแนะซื้อ 18 บาท( ทันหุน )
จับธีมเมกะเทรนดลงทุนยาว ชี้หุนไทยเม็ดเงินในประเทศดันสองเม
กะเทรนดโลกจากสายตากองทุ
น บลจ.ฟลลิป มองหุนเทคโนโลยีไปตอ
[Type a quote from the document or the summary of an
พรอมกับโอกาสเติinteresting
บที่สูงของเอเชี
าโดยจี
หวะเข
point.ยนํYou
can นpositionฉวยจั
the งtext
boxาลงทุนรับ
โอกาสระยะยาว anywhere
ทางดานin บลจ.ทิ
ส
โก
ย
า
ํ
้
ชั
ด
อี
ก
เสี
ย
ง
จี
น
เป
น
ประเทศที่มี
the document. Use the Text Box Tools tab
ศักยภาพทางเศรษฐกิ
จ
สู
ง
และเติ
บ
โตต
อ
เนื
อ
่
งหลั
ง
โควิ
ด
-19
และมั
่นใจใน
to change the formatting of the pull quote text box.]
การเติบโตของกลุมเฮลธเทค แนะลงทุนไดตอ มองตลาดหุนไทย 1,600 จุด
หนุนโดยเงินนักลงทุนในประเทศ( ทันหุน )
KBJ ทุมทุนกวา 650 ลานบาท ผนึก JAYMART เจาะสินเชื่อKB
Kookmin Card บริษัทยักษใหญดานการเงินและบัตรเครดิตจากเกาหลีใต
เขยาวงการดวยการทุมเงินลงทุนกวา 650 ลานบาท ผนึก JAYMART ตั้ง
KB J Capital เปดตัว Kashjoy เจาะสินเชื่อสวนบุคคลตลาดนอน-แบงก
ตั้งเปาผูนําตลาดสินเชื่อ( ทันหุน )
AEONTS เขาชวยลูกหนี้ แผนเพิ่มฐานขาราชการ
AEONTS
รวม "มหกรรมไกลเกลี่ยหนี้บัตรเครดิต" หวังชวยลูกคาวางแผนบริหาร
จัดการรายรับ-รายจาย
และปรับโครงสรางหนี้
เพื่อลดตนทุนการ
ดําเนินงาน และคาใชจายในการติดตามทวงถาม ระยะสั้นติดตาม
สถานการณโควิด-19 คาดเศรษฐกิจยังขยายตัว ดันยอดสินเชื่อใหมโตได
ราว 4-5% หันเจาะกลุมขาราชการ บุคลากรทางการแพทย ดาน
นักวิเคราะหมั่นใจคุณภาพสินทรัพย แนะ "ซื้อ" เปา 260 บาท( ทันหุน )
แสงสวางปลายทางที่เอเชีย บลจ.กรุงไทยชี้โอกาสลงทุน บลจ.กรุง
ไทย ชี้เอเชียตลาดที่มีอนาคต ดวยแนวโนมการเติบโตตอเนื่องระยะยาว
จากประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นตอเนื่อง หนุนกําลังซื้อในเอเชียเติบโตสูง
เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น พรอม IPO กองทุน KT-ASIAG เสนอขาย 19-23
กุมภาพันธ 2564 นี้ ( ทันหุน )

บอรด 'ซันสวีท' เขาซื้อและขายหุน พรอมกัน 1.2 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ระบุวา อนุชา ดํารงมณี กรรมการ บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) หรือ
SUN รายงานขายและซื้อหุนจํานวนรวม 240,000 หุนที่ชวงราคาหุน 4.926.20 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 1.24 ลานบาท(ขาวหุน)

'15 บจ.' จอลุยธุรกิจกัญชง 'ศรีตรังฯ' พุงเฉียดซิลลิ่งรับขาวเตรียม
ปลูกกลางปนี้
"เคดับบลิวเอ็ม" จับมือ "เจเอสพี" สกัดสารกัญชง
โบรก ชี้ 15 บจ.เตรียมลุยธุรกิจกัญชง หนุนนักลงทุนแหเขาเก็ง
กําไรคาดแนวโนมผลดําเนินงานเติบโต พรอมเตือนราคาหุนสวนใหญเต็ม
มูลคา ดาน "ศรีตรังแอโกร" หุนพุงเฉียดซิลลิ่ง หลังเตรียมขออนุญาตปลูก
เดือนมี.ค. ดาน เคดับบลิวเอ็มจับมือโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี
สกัดกัญชงผลิต( กรุงเทพธุรกิจ)

'ดอยซแบงก' รุกไทย-ตปท. ปกธงปมรายไดป 64 โต 15% คาด
สินเชื่อ-ธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเติบโตหลังลงทุนฟน
"ดอยซแบงก" คาดผลงานป 64 มีแนวโนมเติบโตแกรงหลังโควิด19 เริ่มสถานการณดีขึ้น คาดหนุนนักลงทุนตางชาติ-ไทยแหกลับมาลงทุน
ดันยอดขอสินเชื่อ-การทําธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนปนี้พุงหนุนรายไดปนี้โต
10-15% (ขาวหุน)

'เอสซีบี' นํารองปนผล ลุนหมด 'โควิด' จายเพิ่ม ไทยพาณิชยนํารอง
ประกาศจายปนผลป 63 แบงกแรกที่ 2.3 บาทตอหุนหรือ 7.8 พันลานบาท
ตามเกณฑ ธปท.ลั่นมีโอกาสกลับมาจายปนผลสูระดับปกติหากโควิด-19
พนลั่นแนวโนมผลการดําเนินงานป 64 ชี้ลูกหนี้เขาโครงการชวยเหลือลด
ตอเนื่อง ลั่นแนวโนมตั้งสํารองผานจุดสูงสุดมาแลวคาดปนี้เห็นต่ํากวา
4.8 หมื่นลาน ( 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

