
 
 

 

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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6 หุนเล็กกําไร Q2 นิวไฮ ราคายังมีอัพไซดสูง  SONIC-WICE-
SINGER-SIS-MCS และ ZIGA  
 แนะ 6 หุนกําไรไตรมาส 2/64 สุดงาม พรอมทุบสถิติสูงสุด 
ทามกลางตลาดผันผวนจากสถานการณโควดิระบาดหนัก SONIC สุดแรง
กําไรทะยาน 487% ไดคาระวางเรือ สินเชื่อรถบรรทุกชวยหนุน ราคา
เปาหมาย 6.50 บาท สวน WICE กําไรเติบโตถึง 66.8%, SINGER พุง 
60% เปาราคา 50 บาท สวน SIS เติบโต 33% เปาราคา 45 บาท, MCS 
กําไรเพิ่ม 42% เปาราคา 18.50 บาท และ ZIGA รับกําไร 44 ลานบาท 
เพิ่ม 54.5% เผยราคาทั้ง 6 หุนตางยังมีอัพไซดเหลือ(ขาวหุน) 
 
SNNP เจงบวกสวนตลาด จับตาป 64 กําไรโต 300%  SNNP 
บวกสวนตลาด! เทรดวันแรกยืนเหนือจองราคาพุง 13% เดินหนานําเงิน
ระดมทุนขยายธุรกิจตามแผน ดันรายไดรวมป 69 พุง 8,000 ลานบาท ฟาก
โบรกฯ คาดป 64 เบงกําไรสุทธิ 437 ลานบาท โตสนั่น 365.84% จากป 63 
ที่มีกําไรสุทธิ 93.81 ลานบาท เชียร ซื้อ เปาราคา 13.50 บาท 
(ขาวหุน) 
 
ปตท.ผนึกกฟผ. ทุม 4 หม่ืนลานลุยคลัง LNG ภาคใต  กฟผ. ผนกึ 
ปตท. เดินหนากอสรางโครงการคลังเก็บ LNG ภาคใต ขนาด 3 ลานตันตอ
ป มูลคาลงทุนกวา 4 หม่ืนลานบาท เพื่อนํากาซฯ ปอนโรงไฟฟาพุนพิน 
กําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต คาดจายไฟฟาเขาระบบในป 70-72(ขาว
หุน) 
 
TTB กําไรลดกองทุนสูง BAY 'เงินติดลอ' ชวยดัน แบงกทหาร
ไทยธนชาต (TTB) กําไรไตรมาส 2/64 มาตามนัด รับ 2.5 พันลานบาท 
ลดลง 27% แตเงินกองทุนยังสูง CAR อยูที่ 19.1% และ Coverage ratio 
139% ดาน BAY โกย 1.45 หม่ืนลานบาท เพิ่ม 123.46% เหตุไดบันทึก
กําไรจาก เงินตดิลอ (TIDLOR) เขามาชวยหนุน (ขาวหุน) 
 
3 คายมือถือปดสาขาในพื้นที่หาง 13 จังหวัด เริ่ม 20 ก.ค.- 2 ส.ค.นี้  
 DTAC-TRUE-ADVANC ปดศูนยบริการชั่วคราวในหางเขตพื้นที่
เขมงวดควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด เริ่ม 20 ก.ค.-2 ส.ค. 64 โดยยังเปด
ใหบริการลูกคาผานชองทางออนไลน รวมทั้งลูกคายังใชบริการศูนยบรกิาร
นอกหางได(ขาวหุน) 
 
สอท.เสนอทางรอดชงนายกฯชวยSMEสูวิกฤตCิOVID-19 เอกชนผา
ทางรอดเอสเอ็มอีไทย ผนึก กําลังสมาคมบริษัทจดทะ เบียนไทย ยื่น 4 
แนวทางพิจารณาดวนตอนายกรัฐ มนตรี หวังชวยภาคธุรกิจของไทยให
สามารถขับเคลื่อนไดทามกลางวิกฤต(ิไทยโพสต) 
 
'พิษ'เดลตา'กดหุนไทยรวง อวม!แค2วันลดเกือบ36จุด ล็อกดาวนเขม
หวงติดเชื้อพุง 
 หวงติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 สายพันธุเดลตาพุงไมหยุด กดดันหุน
ไทย 2 วัน ลดลง 35.51 จุด หรือ 2.25% ทามกลางการยกระดับคุมเขม
มาตรการล็อกดาวน โบรกชี้หุนไทยยังอยูในภาวะ Risk off ประเมินดัชนี
สัปดาหนี้อยูที่ 1,510-1,550 จุด  (ไทยโพสต) 
 
 
 
 

BTS ดีลพันธมิตรลงทุนเมืองการบิน 'อูตะเภา' BTS เดินหนาเจรจา
พันธมิตร รวมลงทุนโครงการ "เมืองการบินภาคตะวันออก" บนพื้นที่กวา 7 
พันไร รอบสนามบินอูตะเภา เล็งเฟสแรกผุดคารโก ดิวตี้ฟรี บาน คอนโด 
โรงแรม หางสรรพสินคา มั่นใจสรางเสร็จภาวะเศรษฐกจิฟน ทั่วโลกมีกาํลัง
เดินทางทองเที่ยว-ขยายฐานลงทุน ย้ําพรอมหาเงินทุน อัตราดอกเบี้ย
เหมาะสม(ทันหุน) 
 
TACC ปมสินคาใหมสงเซเวน ดันเปายอดขายครึ่งปหลังโตTACC 
พรอมเสิรฟ "White Chocolate Mint" ในเซเวนทั่วประเทศ ดานผูบริหาร 
"ชัชชว ี วัฒนสุข" ระบุ แนวโนมธุรกิจครึ่งปหลัง 2564 มีทิศทางดีขึ้น ใชกล
ยุทธเพิ่มยอดขายดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ สงเครื่องดื่มใหมเขาในเซเวน 
มั่นใจสนับสนุนผลงานปนี้(ทันหุน) 
'  
'วิจัยกรุงศรี' ปรับลด GDP ป'64 เติบโต 1.2% ศูนยวิจัยกรุงศรีคาด
การระบาดรอบลาสุดฉุด GDP ลงจากประมาณการเดิม 0.8% ตามอุปสงค
ในประเทศที่ซบเซา ทองเที่ยวฟนตัวชา สถานการณการระบาดของ 
COVID-19 ไดเขาสูกรณีเลวรายทีศู่นยวิจยักรุงศรีเคยคาดการณไวครั้ง
กอน จึงไดปรับขยับสถานการณการระบาดดังกลาวมาเปนกรณีฐานในการ
ประมาณการครั้งลาสุด เนื่องจากจํานวนผูติดเชื้อรายวันที่เรงขึ้นใกลแตะ
ระดับ 10,000 รายในชวงตนเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ ภายใตสมมติฐาน
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ในระยะขางหนาคาดวาจะมีสาเหตุ
จากไวรัสสายพันธุเดลตาและเบตาเปนหลัก ดังนั้นขอมูลรูปแบบการติด
เชื้อจึงอางอิงจากประเทศอินเดีย แอฟริกาใต และอังกฤษ กอปรกับ
มาตรการล็อกดาวนในบางพื้นที่ของไทยในชวงเดือนกรกฎาคมคาดวาจะมี
ผลกระทบราว 70% ของชวงที่มีมาตรการล็อกดาวนในเดือนเมษายน 
2563(ทันหุน) 
 
จัดพอรตลงทุนครึ่งปหลัง กูรูแนะหุนไทย-โลกตองมี พอรตครึ่งป
หลังตองมีทั้งหุนโลกและหุนไทย โดยหุนโลกรับผลดีจากการเปดเมือง 
เศรษฐกิจฟนตัว ทางดาน TMBAM Eastspring ไมหวงหุนจีน แมรับแรง
กระแทกในการจัดระเบียบกลุมเทค ชี้เปนเรื่องปกติ ขณะที่สหรัฐ-ยุโรป 
กลับมาเที่ยวใชจายสังสรรคนอกบานแลว สวนหุนไทยใหน้ําหนักหุนกลาง-
เล็ก นาสนกวา  (ทันหุน) 
 
บอรด 'เซนตเมด' ขายหุนหลังราคาพุงแรง  ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ธีร
วรา เพชรรักษ กรรมการ บริษัท เซนตเมด จํากดั (มหาชน) หรือ SMD 
รายงานขายหุน SMD จํานวน 140,000 หุน ที่ราคาหุนละ 12.80 บาท คิด
เปนมูลคารายการรวมกวา 1.79 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กองทุนขานรับรีทบายแบ็ค 'ลีสโฮลด'  "ก.ล.ต." เปดทาง "รีทบายแบ็ค" 
ลงทุนสิทธิการเชาได เพิ่มความยืดหยุน จากเดิมลงทุนฟรีโฮลดเทานั้น 
หนุนกิจการขาดสภาพคลองจากโควดิ-19 เขาถึงแหลงเงินทุนได ดาน 
บลจ.ทิสโก มองบวกคาดชวยพยุงราคารีท ในระยะขางหนาจากปจจุบนัยัง
ฟนชา ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 


