Stock News

ใบหุนรายยอย 2 แสนราย ขาใหญรอดักเก็บ OR พรึบ เริ่มแจก
ตั้งแตวันเสาร 20 ก.พ./สัปดาหนี้เขา MSCI แน
พบรายยอยจองหุน OR และขอเปนใบหุนมีมากกวา 2 แสนราย
เผยเริ่มไดรับตั้งแตวันเสาร 20 ก.พ.ที่ผานมา จับตา รายใหญ และ กองทุน
จองตาเปนมัน เตรียมเดินเกมลอใหเรงขายออกมาหวังเก็บเขาพอรตเพิ่ม
ดานรายยอยนับหมื่นคนตั้งปอมเปดเพจสู ตางแนะอยาดวนขาย พรอมเขา
มาแชรกลวิธีของบรรดาขาใหญ สวนวันที่ 25 ก.พ.นี้เขา MSCI(ขาวหุน)
KISS ฟอรมดีราคาพุง 55% ย้ํารายไดพุง 3 พันลานป 67 KISS
ฟอรมดี!เทรดวันแรกพุงปรี๊ด 55.56% ปดตลาด 14 บาท ฟาก ซีอีโอ ย้ํา
แผนขยายธุรกิจในไทยและตางประเทศ
เล็งเพิ่มสัดสวนรายไดจาก
ตางประเทศ หนุนรายไดพุงชนเปาป 67 แตะ 3 พันลานบาท จอตั้งบริษัท
รวมทุนในไทยกับ GRAMMY และในอินโดนีเซียรวมกับพันธมิตร(ขาวหุน)
คลังปฏิเสธเพิ่มทุน THAI เปดทางเอกชนเขาเสียบ
คลังจอ
ถอยเพิ่มทุนบินไทย เปดทางคนนอกเขาถือหุนใหญแทน ลุน 2 มี.ค.นี้ ศาล
ฯ ไฟเขียวแผนฟนฟูฯ สง เกียรตินาคินภัทร กลอมเจาหนี้กอนโหวตรับแผน
วันที่ 7 พ.ค.นี้ ชาญศิลป ปรับโครงสรางองคกร รวมศูนยงานการเงิน ลด
ผูบริหาร 240 อัตรา ลดขั้นตอนบังคับบัญชาจาก 8 เหลือ 5 ระดับ มั่นใจ
คลองตัว ตนทุนดีขึ้น แขงขันได(ขาวหุน)
เซ็นสายฟาแลบ! พรุงนี้ สีชมพูตอเขาเมืองทอง พรุงนี้ฤกษดี BTS นํา
ทีมเซ็นสัญญาสายฟาแลบงานสวนตอขยายรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงสถานี
ศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 3 กม. วงเงิน 4,230 ลานบาท มั่นใจแม
ขั้นตอนอนุมัติลาชา แตเรงงานกอสรางไดเสร็จตามกําหนด เปาเปดบริการ
ก.ย. 67(ขาวหุน)
ตลท.แอ็กชั่นเวอร เตือนเลนหุน TQR
ตลาดหลักทรัพยฯ
(ตลท.) โอเวอรแอ็กติ้ง เตือนใหระวังลงทุนหุน TQR หลังราคาพุงแรง
349% นับจากวันเขาเทรด นักวิเคราะหเผย ทีคิวอารเปนหุนที่มีผล
ประกอบการเติบโตสูง สวนเมื่อวันศุกรมีไมใหญยองเก็บ 2.25 ลานหุน ที่
ราคาปด 19.80 บาท หลังตลท.รอนหนังสือเตือน(ขาวหุน)
BGRIM อีบิทดามารจิ้นปนี้ทะลุ 30% บุกกําลังผลิตไฟฟาใหมเพิ่ม
900 เมกะวัตต บิ๊ก BGRIM ตั้งเปาอีบิทดามารจิ้นปนี้มากกวา 30%
จากปกอนอยูที่ระดับ 29% หลังรับรูรายไดกําลังผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น ลั่นป 64
จะมีกําลังการผลิตใหมเขามาอีกไมนอยกวา 900 เมกะวัตต เตรียมงบปนี้
กวา 4.5-5 หมื่นลานบาท ลุยลงทุนในโครงการเดิมและโครงการใหม พรอม
แงมสนใจเขารวมโซลารฟารมกองทัพบก แตขอดูความชัดเจนจากภาครัฐ
กอน(ขาวหุน)
ปตท.ตั้งบริษัทลูกยื่นขอชิปเปอร ชิงสวนแบงนําเขา LNG รายใหม
PTT ตั้งบริษัทลูกยื่น กกพ. รวมวง LNG Shipper รายใหม หวังชิงสวนแบง
ทางการตลาดกาซเพิ่ม ฟาก กกพ. ชี้การดําเนินธุรกิจ LNG ของบริษัทแม
และบริษัทใหม ตองแยกออกจากกันอยางชัดเจน สวน GPSC สามารถยื่น
ขอเพิ่มได(ขาวหุน)

THIP ยอดขายโต เพิ่มกําลังผลิต 20% ป 63 กําไรพุงแรง THIP
เตรียมเพิ่มกําลังผลิตอีก 20% รองรับดีมานดโต โชวผลงานป 63 กําไร
347.8 ลานบาท โต 42.2% ยอดขาย 3,196.7 ลานบาท เติบโต 5.6%
เตรียมเปดตัวผลิตภัณฑใหมใน Q1/2564 นี้ จัดทัพสินคาขยายตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต( ทันหุน )
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เตอรใหมของคนไทย "Jay The Rabbit" บอรดไฟเขียวจายปนผลในอัตรา
0.17 บาทตอหุน( ทันหุน )
บลจ.ไทยพาณิชย ปนผลกองทุนหุน SET ปรับฐาน-สะสม บลจ.ไทย
พาณิชย จายปนผล 2 กองทุน กวา 100 ลานบาท มองหุนไทยปรับฐาน
เปนจังหวะสะสมเพื่อรอระยะยาวที่เศรษฐกิจฟนไดเต็มที่หลังวัคซีนโควิด
ออกฤทธิ์( ทันหุน )
THG ขานรับรัฐไฟเขียว พรอมนําเขาวัคซีนโควิด
THG
พรอมนําเขาวัคซีนหลังรัฐไฟเขียวโรงพยาบาลเอกชนสามารถนําเขาวัคซีน
โควิด-19 ที่มี อย.ได มองวาจะทําใหประชาชนมีทางเลือกในการรับวัคซีน
ไดรวดเร็ว ขณะที่ THG มีผูเขามาติดตอขอซื้อกวา 20 ลานโดส แลวใน
ปจจุบัน โดยทางโรงพยาบาลไดมีการเซ็นสัญญาการคากับหลายประเทศที่
ผลิตวัคซีนอยาง อินเดีย รัสเซีย จีน แลว( ทันหุน )
BLA จับตาป 64 งบสดใส ปกธงเบี้ยเติบโต 2 หลัก
BLA ป
2564 เปาหมายเบี้ยโต 2 หลัก หลังไมมีภาระสํารองเพิ่ม หนุนผลงานสดใส
กวาป 2563 เผยกลางปเปดตัว "ยูนิตลิงค" ระบบรองรับพรอม ทีมขายกวา
1,400 คน และพันธมิตร 3B LINK สนับสนุนชองทางเสนอขาย( ทันหุน )
SNC ลุย 5G อัพไลนผลิต กํางบลงทุน 1.4 พันลาน
SNC ตั้ง
เปารายไดป 2564 เพิ่มขึ้น 25% จากงานรับจางผลิตเครื่องปรับอากาศทั้ง
จากเวียดนามและจีน
รวมถึงรายไดจากคาเชาโรงงานและคลังสินคา
พรอมตั้งงบลงทุน 1,440 ลานบาท ขยาย 4 โรงงาน อัพเทคโนโลยีการผลิต
4.0 ดวยระบบ 5G หวังเขามาควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต( ทัน
หุน )
พลังงานยุคใหมแนวโนมดี ชี้โอกาสลงทุนธีมรักษโลก บลจ.วี มอง
ธุรกิจพลังงานยุคใหมแนวโนมเติบโตสูง หลังทั่วโลกใหความสําคัญกับการ
ลดโลกรอน เพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงทุกป ชี้เปน
โอกาสลงทุนธุรกิจดังกลาวพรอม IPO กองทุน WE-TENERGY สราง
โอกาสรับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนผานโครงสรางพลังงานและ
นวัตกรรม ( ทันหุน )
บอรด 'ซีเอ็มโอ' เขาซื้อ-ขายหุนมูลคา 8 แสนบาท
ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ระบุวา อุปถัมป นิสิตสุขเจริญ กรรมการ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
หรือ CMO รายงานซื้อ-ขายหุนจํานวนรวม 838,200 หุน ที่ชวงราคาหุนละ
1.00-1.09 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 892,000 บาท ( 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

