
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คงิสฟอรด 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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ประชุม 'อาเซียน' ไรเงา 'เมียนมา' 'ไบเดน' รวมประชุมครั้งแรกใน
รอบสี่ป  การประชุม อาเซียน เมื่อวานนี้ ไมมีเมียนมารวมดวย เนื่องจาก
รัฐบาลทหารปฏิเสธที่จะสงตัวแทนหลังอาเซียนไมเชิญ มิน ออง หลาย เขา
รวมประชุม เพราะไมทําตามโรดแมปสรางสันติภาพที่ไดตกลงกันเมื่อหก
เดือนกอน ขณะเดียวกันผูนําสหรัฐรวมประชุมอาเซียนเปนครั้งแรกในรอบสี่
ป(ขาวหุน) 
 
สหรัฐออกระเบียบวัคซีนใหมแกผูเดินทางตางชาติ  ไบเดน 
กําหนดระเบียบวัคซีนใหมสําหรับชาวตางชาติที่จะเดินทางทางอากาศเขา
สหรัฐ และยกเลิกขอจํากัดในการเดินทางอยางรุนแรงในกอนหนานี้ที่มีตอ
จีน อินเดีย และประเทศสวนใหญในยุโรป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 
พฤศจิกายนนี้(ขาวหุน) 
 
กูรูมั่นใจศก.ไทยป 65 โต 3% ไตรมาสสุดทายปนี้เริ่มฟน รับ
ปลดล็อก LTV  นักเศรษฐศาสตรแบงก มั่นใจ เศรษฐกจิไทยปหนา
เติบโต 3% จากแผนกระตุนเศรษฐกจิจากภาครัฐ ขณะที่การฟนตัวของ
เศรษฐกิจชวงไตรมาสสุดทายของป จะไดแรงหนุนจากการปลดล็อก LTV 
 (ขาวหุน) 
 
ดีเดย1พ.ย.ปมปตท.ขายดีเซลกํามะถันต่ํา โออารรวมมือ GC 
ผลิตน้ํามันดีเซลกํามะถันต่ําเทียบเทายูโร 5 ชวยลดฝุน PM 2.5 พรอมขาย
ราคาเดิมในปมพีทีทีกวา 400 แหง ตั้งแต 1 พ.ย.2564-31 ม.ีค.2565(ไทย
โพสต) 
 
'หอการคา'ชี้โควิดทุบดัชนีMTSIทรุดลุนเปดประเทศชวยเข็น
เศรษฐกิจฟน "หอการคา" ชี้โควิดทุบดัชนีเชื่อมั่นโมเดิรนเทรดทรุด 4 
ไตรมาสติด ลุนเปดประเทศดูดตางชาติ หนุนเศรษฐกิจไตรมาส 4 ฟน หวัง
อานิสงสคนละครึ่งกระตุนจับจายคึกคัก (ไทยโพสต) 
 
เดลตา' มั่นใจผลดําเนินโคงทายฟน "เดลตา" มั่นใจผลดําเนินงานไตร
มาส 4/64 ฟนตัว จากไตรมาส 3/64 ที่กําไรลดลง 54% อยูที่ 1.19 พันลาน 
เหตุแกปญหาราคาวัตถุดิบแพงแลว พรอมตั้งเปารายไดปหนา โต 5-10% 
จากปนี้ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ผูบริหาร 'น้ําตาลขอนแกน' ขายหุน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา พิริย
พล ชินธรรมมิตร รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท น้ําตาลขอนแกน 
จํากัด (มหาชน) หรือ KSL รายงานขายหุน KSL จํานวน 1 แสนหุน ที่ราคา
หุนละ 3.90 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 390,000 บาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กองทุน 'อีเอสจี' ปนี้ โตแรง 96% "เอยูเอ็ม" แตะ 5.7 หม่ืนลาน 
บจ.ไทยคะแนน "ซีจีอาร" นิวไฮรอบ 21 ป 
 ตลาดหลักทรัพยฯ เผยนักลงทุนแหลงทุนกองทุน "อีเอสจี" ดัน 
"เอยูเอ็ม" ปนี้โต 96% แตะ 5.7 หม่ืนลาน ดานผลสํารวจคะแนน "ซีจีอาร" ป 
64 ของ บจ.ไทย พุงแตะ 84% นิวไฮ รอบ 21 ป(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 

ราคาน้ํามัน-คากลั่นดันงบชู TOP-BCP โดดรับอานิสงส โบรกสแกน
ราคาน้ํามันดิบแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ป หนุน TOP-BCP รับอานิสงสคา
การกลั่นฟนตัวแข็งแกรงตามความตองการใชน้ํามันที่เพิ่มขึ้น พรอมคาด
ราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยทั้งป 2565 ที่ 67 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล(ทันหุน ) 
 
HMPRO ลุนงบโคงทายฟน รับไฮซีซัน-คลายล็อกหนุน HMPRO 
เผยงบไตรมาส 3/2564 บุกกําไร 870.41 ลานบาท ลดลง 37.85% 
ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ตองปดสาขาชั่วคราวตามคําสั่งศบค. รวมถึง
กําลังซื้อภายในประเทศยังไมกลับมา ดานโบรกมองไตรมาส 4/2564 
กลับมาฟน หนุนจากไฮซีซันและปลดล็อกดาวนชวยดันยอดขายเพิ่ม(ทัน
หุน ) 
 
ลดคิวอีหุนโลกสอผันผวน ญี่ปุน-อาเซียนดูดเงินลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย สองตลาดที่ยังไมรอนแรงเพื่อจับจังหวะเขาลงทุน โดยเฉพาะ 
ญี่ปุน และอาเซียน ที่ตัวเลขติดเชื้อโควิด-19 ลดลง และเตรียมเปดประเทศ 
จับตาจดุสตารตลดวงเงิน QE อาจทําใหตลาดหุนผันผวนชั่วคราว เดินหนา
จายปนผลกองทุนหุนไทย-ตางประเทศ(ทันหุน ) 
 
'ธนชาตประกันภัย' เปดตัวนองใหม ประกันภัยรถยนต 2+ฟต-คุม
ชน หาย บมจ.ธนชาตประกันภัย เปดตัวประกันภัยรถยนตนองใหม 
"ประกันภัยรถยนต ธนชาต 2+ฟต" ที่ออกแบบมาใหพอดีกับความจําเปน
ของคนในยุคนี้ที่มีไลฟสไตลการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อยูบานมากกวา
ขับรถบนทองถนน ใหความคุมครองทั้งกรณีรถชนรถ รถยนตสูญหาย ไฟ
ไหม พรอมบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน 24 ชม. สามารถเลือกทุน
ประกันไดตามใจตั้งแต 100,000-500,000 บาท ในราคาเริ่มตนเพียง 
6,500 บาท ผอนได 0% นาน 10 เดือน ผานบัตรเครดติที่รวมรายการ 
พิเศษ! เมื่อซื้อในงาน Thailand Insurtech Fair 2021 รับฟรี! Gift 
Voucher มูลคา 500 บาท จากราน Pro Clean Car Care และ E-
Voucher มูลคา 300 บาท จากราน B-Quick ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถซื้อได
แลวที่เว็บไซต www.tif2021.com กดเลือก Exhibition Hall บูธธนชาตประ
กันภัย ระหวางวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 (ทันหุน ) 
 
โบรกเพิ่มเปา 'กําไร' บจ.ป 64 'กลุมแบงก-หุนบิก๊แคป' งบไตรมาส 
3/64 ดีเกินคาด "บล.เอเซีย พลัส" คาดทั้งปทะลุ 8.45 แสนลาน 
 โบรกฯ คาด กําไรบจ.ไตรมาส 3/64 ออกมาดีกวาคาด "บล.
เอเซีย พลัส" ชี้ทั้งป 64 มีโอกาสเติบโตมากกวาเปาที่ 8.45 แสนลาน พรอม
ประเมินป 65 คาดกาํไร บจ.มีโอกาสเติบโตมากกวา 9.21 แสนลาน "บล.
กสิกรไทย" เผย กําไรตอหุนป 64 มาอยูที่ 86 บาท เหตุเปดประเทศเร็วขึ้น
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอสซีจีพ'ี จอบุกจีน หนุนรายไดโตแกรง "เอสซีจีพี" เล็งบุก
ตลาดจีน ลยุศึกษาดานอีไอเอ สรางฐานการผลิตกระดาษในเวียดนาม
เหนือคาดกอสรางและเริ่มผลิตไดตนป 67 ขณะที่ป 65 รับรูรายไดดีลใหม
เต็มปหนุนเปาในป 67 รายไดโตเทาตัวจากกอนไอพีโอท่ี 8.9 หม่ืนลานและ
มั่นใจปนี้รายไดทะลุแสนลานตามเปา (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 


