
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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'คลัง'โตกูเงินดอกเบ้ียแพง! จับตารัฐควกักระเปาสูเดลตาเกลีย้ง5
แสนล. 
 "คลัง" ออกโรงโตกูเงินดอกเบี้ยแพง ยันกางกลยุทธบริหารจัดการ
ชวยกดตนทุนหนี้รัฐบาลเหลือ 2.46% ดาน ธปท. หวงโควิด-19 สายพันธุ
เดลตาระบาดยดืเยื้อ ฉุดเศรษฐกิจโคมา ทํารัฐลวงเงินกู 5 แสนลานบาใช
เกลี้ยง(ไทยโพสต) 
 
'อมตะ'ลั่นล็อกดาวนกระทบระยะสั้น "อมตะ" ลั่นล็อกดาวนกระทบแค
ระยะสั้นๆ นักลงทุนตางชาติเขาใจ จี้เรงกระจายการฉีดวคัซีนใหประชาชน
โดยเร็ว เพื่อสรางภูมิคุมกันหมู ดาน "บีไอจี" มั่นใจออกซิเจนทางการแพทย
ไมขาด(ไทยโพสต) 
 
ผวาหนี้ครัวเรือนพุง90.5% 'ธปท'กระทุงแบงกเรงชวยหนุนรีไฟแนนซ
อุมรายยอย! 
 "แบงกชาติ" ผวาหนี้ครัวเรือนพุงแตะ 90.5% ของจีดีพี จี้ออก
มาตรการเรงดวน กําหนดแรงจูงใจใหสถาบันการเงินตะลุยปรับโครงสราง
หนี้รายยอยที่มีภาระหนี้สูงอยางจริงจัง พรอมดึงภาครัฐ-ตลาดทุนรวมดวย
(ไทยโพสต) 
 
จีซีลุยลงทุนเพิ่มมูลคาธุรกิจ PTTGC ยันลงทุนในกลุมธุรกิจสรางมูลคา
สูง รวม 1.48 แสนลานบาท มีแหลงเงินทุนเพียงพอ ย้ําไมตองเพิ่มทุน คาด
แลวเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2564 (ไทยโพสต)  
 
WICE สงซิกงบ Q2 เริ่ด! พงศศักดิ์โผลซื้อบิ๊กล็อต WICE สง
ซิกงบไตรมาส 2 นิวไฮ รับปริมาณขนสงขยายตัวสูง ขณะที่กลุมผูถือหุน
ใหญขายบิ๊กล็อต 45 ลานหุน คิดเปน 6.90% ให หมอพงศศักดิ-์กิตศิักดิ ์
ฟาก ADD เผยสองผูถือหุนใหญขายหุนบิ๊กล็อตใหสถาบัน หวังเพิ่มฐานนัก
ลงทุนสถาบัน-เพิ่มสภาพคลอง ซุมเจรจาโอเปอเรเตอร 2-3 โปรเจกต จอ
ปด 1 ดีลชวงครึ่งปหลัง ลั่นรายไดปนี้โต 50%( ขาวหุน ) 
 
5 หุนไฟแนนซ ฝาล็อกดาวน! สินเชื่อ-กําไรสูง จับตา 5 หุนไฟแนนซ 
MTC, SAWAD, TIDLOR, THANI, MICRO ฝาล็อกดาวน มองผลกระทบ
นอย เนื่องจากสินเชื่อ-กําไรเติบโตสูง 19% และมีหลักทรัพยค้ําประกัน
นําไปขายทอดตลาดได แนะซื้อ TIDLOR ราคาเปาหมาย 53 บาท และ 
MICRO เปาหมาย 12.20 บาท( ขาวหุน ) 
 
CPF รวง 4% CPP กดดัน! คาดงบ Q2 กําไรวูบ 20% ซีพีเอฟ 
ราคารวง 3.81% หลังบริษัทยอย CPP ครึ่งปแรกกําไรวูบ! โบรกฯ คาดฉุด
งบไตรมาส 2/64 ของ CPF กําไรสุทธิเหลือ 4,830 ลานบาท ลดลง 20% 
เหตุเปนผลจากขาดทุนจากสินทรัพยชีวภาพ สงผลครึ่งปแรกมีกําไรสุทธิ 
11,772 ลานบาท ลดลง 3% หั่นราคาเปาหมายลงอีก 11% เหลือ 31 บาท 
แตยังแนะนํา ซื้อเก็งกําไร ( ขาวหุน ) 
 
AP ลั่นครึ่งปแรกทํานิวไฮ ยอดโอนทะลุ 2 หม่ืนลาน 
 เอพี เผยผลงานครึ่งปแรกทํานิวไฮ! นับตั้งแตตั้งบริษัทมา หลัง
ความตองการแนวราบพุง คาดยอดโอนทะลุ 2 หม่ืนลานบาท ขณะที่
ยอดขายทําได 17,817 ลานบาท ตุนแบ็กล็อก 40,552 ลานบาท กินยาว 3 
ป ลั่นปดแคมปกอสรางไมกระทบ เดินหนาเปด 26 โครงการ มูลคารวม 
33,440 ลานบาทในครึ่งปหลัง( ขาวหุน ) 
 

AP ลุยเปดโครงการเพิ่ม ชูเปายอดโอน 4.3 หม่ืนล. AP เผยปด
แคมปคนงาน-ล็อกดาวน 14 วัน ไมกระทบยอดขาย-โอน ระบุมีโครงการรอ
ขายรองรับกวา 3 เดือน มูลคา 40,552 ลานบาท ประเมินครึ่งปหลัง 2564 
อสังหากลับมาฟน ลุยเปด 26 โครงการใหม มูลคารวม 33,440 ลานบาท 
พรอมคงเปายอดขายป 2564 ที่ 33,500 ลานบาท และยอดโอนที่ 43,100 
ลานบาท(ทันหุน) 
 
KPM โชวหุนกู 'ณุศาศิริ' ยอดจองลน ตอกย้ําความแกรง-เสริมทัพ
พันธมิตร ปดการขายเรียบรอย สําหรับหุนกูมีประกันทั้ง 2 ชุด ของบริษัท 
ณุศาศิริ จํากดั (มหาชน) มูลคารวม 450 ลานบาท โดยมี KPM Securities 
หรือ บริษัทหลักทรัพย เคพีเอ็ม จํากัด เปนผูจัดการการจดัจําหนายและเปน
ตัวแทนผูถือหุนกู สะทอนความเชื่อม่ันของนักลงทุนตอบริษัท ณุศาศิริ 
จํากัด (มหาชน) เสริมแกรงพันธมิตรธุรกิจ พรอมชูมายโอโชนเขาใหญ เปน
เมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร(ทันหุน) 
 
ราคาน้ํามันดิบโลกยังคงผันผวน ราคาน้ํามันดิบผันผวน หลัง
ตลาดกังวลเรื่องความขัดแยงในการประชุมกลุมโอเปกพลัส เกี่ยวกับ
นโยบายการผลิตเดือน ส.ค. 64 เปนตนไปที่ยังไมสามารถหาขอสรุปได 
และยังไมมีการกําหนดวันประชุมท่ีชัดเจนเพื่อหาขอสรุปดังกลาว ซึ่งหาก
ไมมีการปรับเพิ่มการผลิตใดๆ จากกลุมจะทําใหตลาดน้ํามันดิบโลกเผชิญ
ภาวะอุปทานตึงตัว ในไตรมาส 3 และ 4 ได ในทางตรงกันขามตลาดยงัคง
กังวลวาหากไมมีขอสรุปอาจเกิดสงครามราคาขึ้นและทําใหแตละประเทศ
ผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมสนใจโควตาของกลุมหรือไม ทั้งนี้ ราคาไดรับแรงหนุน
จากเศรษฐกิจที่ฟนตัวในสหรัฐและยุโรป หลังประชากรสวนใหญไดรับการ
ฉีดวัคซีน อยางไรก็ตาม ราคาไดรับแรงกดดันจากจํานวนผูตดิเชื้อโควดิ-19 
ที่ยังคงเพิ่มข้ึนตอเนือ่งโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ทําใหมีการบังคับใชมาตรการล็อกดาวนอีกครั้ง(ทันหุน) 
 
BLS ปลื้ม 'DW01 ซีรีสX' มูลคาถือครองพุง 3 เดือนติด หลักทรัพย
บัวหลวง เผย "DW01 ซีรีส X" กระแสตอบรับดีตอเนื่อง สะทอนผานมูลคา
การถือครองพุง 3 เดือนติด ชี้สเปกคุมคา อัตราทดดีขึ้น และคาเสื่อมเวลา
ต่ําลง จุดเดนโดนใจนักลงทุนรายยอย พรอมเสิรฟ DW01 ซีรีส X บนหุน
นองใหม และหุนยอดฮิตในตลาด DW ตอเนื่อง หนุนให DW01 ซีรีส X 
ครอบคลุมหุนอางอิงในกระแสทั้งหมด 45 หุนอางอิง(ทันหุน) 
 
คนไทยหอบเงินลงทุนตปท. SET ไมจูงใจแถมโควิดกดดันนักลงทุน
ไทยสนใจกองทุนรวมตางประเทศ ชี้หลักทรัพยลงทุนใหเลือกหลากหลาย 
ทั้งกลุมเทค หุนนวัตกรรม รวมถึงปจจัยบวกการฟนตัวหลังโควิด ขณะที่หุน
ไทยมีความจูงใจนอยกวา โดยไตรมาส 2/2564 เงินไหลออก กองทุนหุน
ไทย 1.5 พันลานบาท มอรนิ่งสตารเผยภาพรวมตลาดกองทุนไทยยงัโต 
4.8% คิดเปนมูลคาทรัพยสิน 5.3 ลานลานบาท และ 1 ใน 4 เปนกองทุน
รวมตางประเทศ (ทันหุน) 
 
ADVANC ผุดมาตรการพารอด เพิ่มชองทางการขายใหรานคายอย  
 ADVANC เปด มาตรการพารอด ดึงรานคารายยอยเขามาเปน
พันธมิตร เพิ่มโอกาสขายสินคา และรับชําระผานแอปฯ เอไอเอส พารวย 
ปกธงสิ้นป 64 มีรานคาเขารวมกวา 100,000 รานคา ชวนลูกคามือถือ-เน็ต
บาน ใชพอยทเปนสวนลดแทนเงินสด หนุนลูกคาสมัคร AIS Points เพิ่มข้ึน
เปน 20 ลานเลขหมาย ภายในสิ้นป 64( ขาวหุน ) 
 


