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อสังหำแห่พบขุนคลัง 25 ก.ย. จับตำออกมำตรกำรกระตุ้น
ผู้ประกอบการอสังหารวมทีมพบ "ขุนคลัง" 25 กันยายนนี้ หวังกระตุ้นอสังหา ชี้เป็นการช่วยดันเศรษฐกิจ ด้านรัฐบาลพร้อมหา
มาตรการช่วยเหลือ ขณะที่ PSH มั่นใจ อสังหาพ้นจุดต่าสุดแล้ว พร้อมฟื้นปี 2563 ด้านนักวิเคราะห์มั่นใจไตรมาส 4/2562 ผลงานแตะ
จุดสูงสุดของปี เคาะ LH, SPALI, SC, ALL
CK แบ็กล็อกฟื้นสู่แสนล้ำนจ่อเซ็นงำนยักษ์ปีนี้เพียบ
CK รอเซ็นงานใหม่เพียบ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน-ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก-โรงพยาบาล
จุฬา หวังเซ็นสัญญาในปีนี้ทั้งหมด ดันงานในมือโดดขึ้นแตะระดับ 1 แสนล้านบาท จาก 3.9 หมื่นล้านบาท แถมยังได้อานิสงส์กาไรจาก
บริษัทลูก ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูง 44.7% ประเมินราคาเหมาะสมที่ 34 บาท
AOT รอลุยดอนเมืองเฟส 3 รองรับผู้โดยสำร 60 ล้ำนคน
AOT หวังคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 มูลค่า 38,000-40,000 ล้านบาท ให้เสร็จตาม
แผนปี 2568 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 50-60 ล้านคนต่อปี ข้อมูลระบุชัดสนามบินดอนเมือง มีสัญญาณการเพิ่มเที่ยวบิน และจานวน
ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการพัฒนาล่าช้าติดขั้นตอนสิ่งแวดล้อม
GULF ออกโรงโต้กำรเงินไร้ปัญหำ KTB ชี้ไม่มีผิดนัด
GULF ยันฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง ผลดาเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร แต่ไม่เคยมี
การเบิกใช้ ด้านผู้บริหาร KTB การันตี GULF ไม่ได้มีการผิดนัดชาระหนี้กับธนาคาร นับเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ
GL ซื้อคืนหุ้นกู้ 1.5 พันล.โชว์งบแกร่งเรียกเชื่อมั่น
GL เนื้อแท้กระจ่างขึ้น ประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ 1.5 พันล้านก่อนกาหนด ตอกย้างบการเงินเชื่อถือได้ มีเงินสด 4.3 พันล้านบาท ลั่นเม็ด
เงินล้นบริษัทยังไม่จาเป็นต้องกู้เงินเพิ่ม ทาต้นทุนลด พร้อมเดินหน้ากลับสู่ทิศทางการขยายพอร์ต การประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ 1,500 ล้า นบาท
ก่อนถึงกาหนด ของ "บริษัท กรุ๊ป ลีส จากัด (มหาชน)" หรือ "GL" นอกเหนือจากเป็นการแสดงความแข็งแกร่งของงบการเงินแล้ว ยังมี
เป้าประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชัดเจน
TPOLY มีข่ำวดีกันยำยนนี้หนุน Backlog แตะ 6 พันล.
TPOLY เผยอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางานก่อสร้างโรงพยาบาล มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท คาดเซ็นได้ภายในเดือนกันยายนนี้
ตั้งเป้าครึ่งปีหลังคว้างานใหม่เพิ่มไม่ต่ากว่า 2,600 ล้านบาท มั่นใจสิ้นปีตุน Backlog แตะ 6,000 ล้านบาท ธุรกิจไฟฟ้า-อสังหาเดินหน้าเต็ม
สูบ มั่นใจรายได้สิ้นปี 2562 โตทะลุเป้า 10%
'TVD' กำลังซื้อฟื้นยอดขำยบูม Q3 ส่งสัญญำณผลงำนพลิกบวก
บอสใหญ่ TVD "ทรงพล ชัญมาตรกิจ" ชี้กาลังซื้อฟื้นตัว เร่งส่งโปรดักต์ใหม่เพิ่มยอด เชื่อครึ่งปีหลังคนสั่งซื้อสินค้าเพียบ ส่งซิกงบ
ไตรมาส 3/62 สดใส มองผลงานทั้งปีพลิกบวก จากไตรมาส 2/62 ที่ขาดทุน ปักหมุดรายได้รวมปีนี้แตะ 4.4 พันล้านบาท โชว์ครึ่งปีกวาดเงิน
เข้ากระเป๋าแล้ว 2.10 พันล้านบาท
SUN เร่งกลยุทธ์สู้บำทแข็งค่ำ จ่ออัพรำคำสินค้ำปั๊มมำร์จิ้น
SUN เร่งปรับกลยุทธ์หลังเงินบาทแข็งค่า เตรียมทยอยขึ้นราคาสินค้า 3-5% พร้อมลดต้นทุนการผลิต หนุนมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น พุ่งเป้า
ขายสินค้ากลุ่มรีเทล-ช่องทางออนไลน์ เร่งเครื่องดันผลงานครึ่งหลังพลิกบวก ปักเป้ายอดขายทั้งปีโต 10-15%
โบรกปรับเพิ่มกำไร JUBILE โมเดลธุรกิจแรงปันผลสูง
โบรกปรับประมาณการกาไร JUBILE เพิ่มขึ้น 24% แตะ 237 ล้านบาท หลังไตรมาส 2/62 ทาสถิติใหม่ และคาดดีต่อเนื่อง ชี้โมเดล
ธุรกิจกาลังก้าวไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าการลงทุน แถมมีลุ้นจ่ายปันผลสูงกว่าระดับปกติ 60%
TKS ลุ้นงำนภำครัฐชี้ครึ่งหลังโดดเด่นพื้นฐำน 11.50 บำท
TKS โบรกส่องผลงานครึ่งปีหลัง 2562 ดีขึ้น เพราะเข้าสู่ High Season และลุ้นงานภาครัฐ ขณะที่ธุรกิจของ TBSP หนุน ส่วนปี
2563 จะเป็นปีเก็บเกี่ยวธุรกิจใหม่ๆ และยังมีงานโครงการที่จะเข้ามา ปรับราคาพื้นฐานปี 2563 เป็น 11.50 บาท เชียร์ "ซื้อ"
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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'PRM' ไฮซีซันหนุน Q4 พีค จัด 6 พันล้ำนขยำยกองเรือ
มั่นใจผลงานช่วงที่เหลือของปีเติบโตต่อเนื่อง ระบุไตรมาส 4/2562 เข้าไฮซีซันหนุนการใช้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น หนุนพอร์ตกอง
เรือโตแกร่ง มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 10-15% ลุยขยายขนาดกองเรือ ด้วยงบลงทุนไว้ที่ราว 6,000 ล้านบาท ซื้อเรือเพิ่ม
NUSA บุ๊กกำไรพิเศษพันล. ดันผลงำนปีนี้เทิร์นอะรำวด์
เผยขายเงินลงทุนใน "เลเจนด์ สยาม" มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท หวังกระบวนการจบในไตรมาส 4/2562 รับรู้กาไรพิเศษกว่า 1
พันล้านบาท ดันผลงานเทิร์นอะราวด์ พร้อมหวังล้างขาดทุนสะสม ขณะที่ตั้งเป้าปีหน้าผลงานไม่ขาดทุนรุกขยายคอนโดในมายโอโซน เขา
ใหญ่ หลังลูกค้าตอบรับดี ตุนงานในมือกว่า 1 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ต่อเนื่อง
CPALL รับทรัพย์มำตรกำร 'ชิมช็อปใช้' เริ่ม 27 กันยำยนกูรูส่องกำไรปีนี้ 2.3 หมื่นล.
CPALL รับอานิสงส์มาตรการ "ชิม ช็อป ใช้" เริ่ม 27 ก.ย.นี้ กระทุ้งยอดขายพุ่ง บวกพื้นฐานแกร่ง โบรกส่องกาไรปี 62 แตะ 2.3
หมื่นล้านบาท และปีหน้าแตะระดับ 2.7 หมื่นล้านบาท จับจังหวะราคาย่อตัว "ซื้อ" เคาะเป้า 91 บาท
'RJH' มั่นใจรำยได้ปีนี้โตกว่ำ 10% ทุ่ม 900 ล้ำนผุดรพ.สระบุรี-น่ำน
"RJH" มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-15% หลังเพิ่มเตียง IPD เปิดศูนย์ฟอกไตเทียม-คีโมระดับพรีเมียม พร้อมอัดฉีดงบ 900 ล้านบาท ลุย
โรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการปี 64
RBF ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งเดินสำยโรดโชว์ 15 จังหวัด
RBF เผย ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่งเสนอขาย IPO จานวน 520 ล้านหุ้น เข้า SET พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ 15 จังหวัด โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) เป็นแกนนาในการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจัดจาหน่ายหุ้น
SMART ผลงำนโตออเดอร์พุ่งกระฉูดโปรเจ็กต์ EEC หนุน
SMART ผู้ถือหุ้นไฟเขียวออก SMART-W2 จานวน 92 ล้านหุ้น แจกผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5:1 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 19 ก.ย.นี้ และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 552 ล้านบาท ระดมทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต-ทุนหมุนเวียน รองรับปริมาณงานและความต้องการวัสดุ
ก่อสร้าง-อิฐมวลเบา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง
SKE ครึ่งหลังฟอร์มแจ่มดีลผุดโครงกำรพลังงำน
SKE ดีลพาร์ตเนอร์ผุดโครงการด้านพลังงานใหม่ เปิดช่องรับทรัพย์ คาดชัดเจนไม่เกินไตรมาส 4/2562 นี้ บิ๊ก "จักรพงส์ สุเมธโชติ
เมธา" ฟุ้งครึ่งหลังปีนี้ฟอร์มแจ่ม รับโรงไฟฟ้าแม่กระทิงหนุน แถมตอกย้ารายได้โต 50% จากปีก่อนอานิสงส์โครงการ MKP หนุน
'LPH' โดดรับเข้ำไฮซีซันจ่ออัพฐำนประกันสังคม
LPH เล็งยื่นขอโควต้าประกันสังคมเพิ่มราว 1-1.5 หมื่นราย จากเดิมที่ 1.61 แสนราย อัพฐานรับทรัพย์เพิ่ม คาดชัดเจน Q4/2562
แย้มครึ่งหลังฟอร์มสวย รับเข้าไฮซีซัน บิ๊ก "อังกูร" ย้าชัดรายได้พุ่งตามฝัน 25% จากปีก่อน รับพอร์ตผู้ใช้บริการขยายตัว แถมลุยปั้น
โรงพยาบาลย่านลาลูกกาเพิ่ม
ธุรกิจประกันชีวิต 7 เดือนทรงตัวครึ่งหลังดันแผนสุขภำพตัวเอก
สมาคมประกันชีวิต เปิดตัวเลขธุรกิจ 7 เดือน โตแค่เบี้ยปีแรก 5.79% ส่วนเบี้ยต่ออายุ และเบี้ยรับรวมยังติดลบ ขณะที่ไฮซีซันช่วง
ครึ่งปีหลังศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ประกันสุขภาพเป็นตัวบุก ส่วนยูนิตลิงค์ยังไม่ใช่ไทมิ่ง หลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัว คาดปีนี้ประกันชี วิตอาจ
ทรงตัว หรือเก่งสุดโต 3%
SELIC เปิดสูตรพำองค์กรสู่เป้ำหมำยดึงพันธมิตรอัพแกร่ง-ปั๊มงบนิวไฮต่อ
หญิงแกร่ง SELIC "ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์" เปิดโมเดลธุรกิจหลังปรับโครงสร้างองค์กร ดันผลงานไตรมาส 2/2562 สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์แตะ 21.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 392.3% วางเกมดึงพันธมิตรต่างแดนเสริมทัพ เตรียมคลอดโปรดักต์ใหม่อัพมาร์จิ้น เชื่อผลงาน
ครึ่งปีหลังทานิวไฮต่อ

รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย

