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หวั่นน้ำมันแตะ 80 ดอลล์ โรงกลั่น ESSO-TOP เด่น
พลังงานพร้อมดูแลราคาพลังงานหลังซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีโรงกลั่น นักวิเคราะห์ชี้ กลุ่มโรงกลั่นรับอานิสงส์ช่วงสั้น คาดค่ากลั่น
บวก แนะนาเก็งกาไร ESSO และ TOP ด้านบล.กสิกรไทย ประเมิน 2 มุม คลี่คลายใน 2 สัปดาห์ แต่หากรุนแรงราคาน้ามันอาจแตะถึง 80
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เจ้ำพ่อแบ็กดอร์หมื่นล.ปั้น STARK ก้ำวกระโดด
ส่องเกม "ชนินทร์ เย็นสุดใจ" เจ้าพ่อดีลแบ็กดอร์ครั้งประวัติศาสตร์ 1.3 หมื่นล้าน กับการเดินเกมปั้น STARK เติบโตก้าวกระโดด
แรงจากรายได้หมื่นล้านบาท สั่งเดินหน้ารุกธุรกิจมาร์จิ้นสูง ทั้งสายไฟหน่วยงานทหาร อุตสาหกรรมการบิน และหุ่นยนต์ ชี้โอกาสเติบโตจาก
การเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าเทกโอเวอร์ เกาะเมกะเทรนด์
TRUE ผนึก 'ไชน่ำ โมบำยล์' วำงเกมรุกธุรกิจสร้ำงฐำน 5G
TRUE จับมือพันธมิตร "ไชน่า โมบายล์" เดินหน้าพัฒนาเครือข่าย 5G ของกลุ่มทรู เสริมความแกร่ง ด้านโบรกประเมินความร่วมมือ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่จะใช้บริการ 5G ในอนาคต ขณะที่ราคาหุ้น TRUE รอสัญญาณข่าวดีกระตุ้น
B20 หนุน PTG ดันธุรกิจปำล์มยอดขำยผงำด
PTG ยิ้มรับรัฐกระตุ้นนาน้ามันปาล์มดิบไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ามันดีเซล B20 เอื้อความต้องการใช้งานพุ่ง ชูโครงการ
ปาล์มคอมเพล็กซ์ สามารถผลิต B20 ได้ดีกว่าท้องตลาดถึง 4 เท่า พร้อมประเมินยอดขายน้ามันปี 2562 โตดีกว่าปีก่อน
NER ไตรมำส 3 กำไรโตมิชลิน-อพอลโลจ่อเข้ำ
นักวิเคราะห์ประเมิน NER กาไรไตรมาส 3 ยังเติบโตต่อเนื่อง 16-20% ตามราคายางพาราที่ปีนี้โต 12% ชี้ลูกค้าจีนแห่ย้ายฐานเข้า
ทาบริษัทได้รับประโยชน์ ขณะที่ยักษ์ใหญ่ มิชลิน-อพอลโลไทร์จ่อเข้า มองราคายางพาราพ้นจุดต่าสุด เชื่อทั้งปีกาไรแตะ 522 ล้านบาท
ประเมินเป้าแตะ 3.40 บาท
ชงก.ล.ต.สอบไลน์ GULF ฟันผู้บริหำร JAS อินไซด์
ตลท.ส่งต่อให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบไลน์ป่วนหุ้น GULF ย้าให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียให้รอบคอบ และติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ ขณะที่ล่าสุด ก.ล.ต.สั่งปรับ "พิชญ์ โพธารามิก" ผู้บริหาร JAS กรณีอินไซด์ซื้อหุ้น JTS จานวน 59.10 ล้าน
บาท
ALL ยึดหัวหำดเซี่ยงไฮ้-ไทเปปั๊มยอดขำยชน 2.5 หมื่นล้ำน
ALL สบช่องเจาะตลาดต่างแดน ดึงผู้บริหาร 4 สัญชาติ จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เสริมทัพภายใต้บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท
จากัด ผุดสานักงานขายในเซี่ยงไฮ้-ไทเป ตั้งเป้ากวาดยอดขาย 2.5 หมื่นล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า
TVD ส่งสัญญำณ Q3 ฟื้นเปิดโฮมช้อปปิ้งช่องใหม่
'TVD' ลุ้นผลงานไตรมาส 3/62 ฟื้น หลังปรับกลยุทธ์รับมือภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว และผลกระทบจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
7 ช่องทยอยยุติการแพร่ภาพ ลุยซื้อแอร์ไทม์เพิ่ม เตรียมเปิดตัวโฮมช้อปปิ้งช่องใหม่ พร้อมคลอดสินค้าใหม่อัพยอดขาย
UPA เดินหน้ำโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 'MUPA' อนำคตสดใส-โตแกร่ง
UPA พร้อมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 200 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมา ผ่าน MUPA หลังได้รับอนุมัติขยาย
ระยะเวลาและใบรับรองการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากกระทรวงไฟฟ้า และพลังงานเมียนมาเรียบร้อย หนุนรายได้โตต่อเนื่อง
INSET เคำะรำคำปลำยก.ย.โชว์แบ็กล็อกแน่น 2.7 พันล.
INSET เตรียมเคาะราคาไอพีโอปลายเดือนกันยายน ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนตุลาคมนี้ เผยเหตุ
ระดมทุนเสริมแกร่งธุรกิจ เพิ่มโอกาสรับงานมูลค่าสูงขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี พร้อมอวดแบ็กล็อกในมือ 2.7 พันล้านบาท
TAPAC กำไร 9 ด.พุ่ง 86% โดดรับย้ำยฐำนผลิตไทย
TAPAC โชว์กาไรงวด 9 เดือน แตะ 65.034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.58% จากงวดเดียวกันปีก่อน ฟากผู้บริหารมั่นใจภาพรวมปีนี้
เติบโตต่อเนื่อง คาดรับอานิสงส์จาก "ริโก้" ย้ายฐานการผลิตหนีสงครามการค้าจีนกับสหรัฐมาไทย หนุนออเดอร์เพิ่มขึ้น
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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IVL ออกหุ้นกู้ตปท.ยอดจองล้น 2 เท่ำขยำยธุรกิจหนุนโต
IVL ประสบความสาเร็จออกหุ้นกู้ต่างประเทศ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.375% ที่ไม่จัดอันดับเครดิตครั้ง
แรก โดยมีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศแห่จองล้นวงเงินที่จัดสรร สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจและแนวโน้มการเติบโต
KSL โชว์งบโค้งสำมพุ่ง 328% อัพมูลค่ำน้ำตำลดันมำร์จิ้น
KSL โชว์ผลงานไตรมาส 3/2562 (สิ้นสุด ก.ค. 62) พลิกมีกาไร 217 ล้านบาท โต 328% หลังต้นทุนวัตถุดิบลดลง หนุนอัตรากาไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 18% ส่วนรายได้ทาได้ที่ 4.42 พันล้านบาท โดยมีรายการพิเศษมีรายได้จากกองทุนอ้อยและน้าตาล ที่ 217 ล้านบาท หวัง
ราคาน้าตาลฟื้นตัว ศึกษาเพิ่มมูลค่าน้าตาล ทาน้าตาลกลุ่ม Low GI ดันมาร์จิ้น
'WHAUP' รุกจับมือพันธมิตรลุยบริกำรน้ำประปำเวียดนำม
WHAUP จับมือ อควาวัน เวียดนาม ลุยโปรเจ็กต์ให้บริการน้าประปาในประเทศเวียดนาม มูลค่าลงทุนรวม 2,762.96 ล้านบาท
คาดแล้วเสร็จและเปิดดาเนินการในไตรมาส 4/2562 นี้ คาดช่วยเพิ่มการผลิตน้าประปาจาก 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็น 110 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
'INGRS' คว้ำงำนใหญ่ลุยชิ้นส่วนรถยนต์เกำหลีตัวแทนผลิต Perodua
INGRS เผยบริษัทย่อยคว้างานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แดนกิมจิ พร้อมได้รับการแต่งตั้งจาก Perodua นั่งแท่นผู้ผลิตและจัดส่งชิ้นส่วน
รถยนต์ที่ผลิตจากเหล็กทนแรงดึงสูง
'CWT' ปรับเกมสู่บริษัทโฮลดิ้ง SakunC ธุรกิจเรือธงปั๊มรำยได้
CWT รับทรัพย์ธุรกิจ SakunC เสริมรายได้แกร่ง เล็งปรับโครงสร้างสู่บริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติปลายปีนี้ พร้อมชิง
โรงไฟฟ้าขยะทันทีที่เปิดประมูล มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 2,000 ล้านบาท หลังซดขายไฟเต็มปี 13 เมกะวัตต์
BCP จ่อออกหุ้นกู้ระดมเงินลงทุนรุกขยำยกิจกำร
BCP เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ในเดือนตุลาคมนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมขยายกิจการในอนาคต พร้อมแต่งตั้ง ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้
'COL' ลุยช่องทำงออนไลน์ปั๊มสินค้ำอัพยอดตำมเป้ำ
COL คาดยอดขายปี 2562 เติบโตราว 6-7% จากปีก่อนที่ 11,722.42 ล้านบาท ส่องภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปียังมีปัจจัยบวกด้าน ECommerce หนุน จากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและพฤติกรรมการใช้จ่าย ผู้บริหาร "วิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร" ระบุช่วงที่เหลือของปี
เตรียมเพิ่มสาขาใหม่ คาดสิ้นปี 2562 แตะ 84 สาขา
'BLS' โชว์ DW01 ครองแชมป์เบอร์ 1 แนะ 3 เทคนิคเทรดช่วงตลำดผันผวน
หลักทรัพย์บัวหลวง ปลื้ม DW01 ครองเบอร์ 1 ตลาดต่อเนื่อง ฝากนักลงทุนคุมความเสี่ยงในการเทรด พร้อมเผย 3 เทคนิคเทรด
DW ช่วงตลาดผันผวน นักลงทุนซื้อขายคึกคักตลาด DW เดือนสิงหาคม 2562 วอลุ่มกว่า 1.6 แสนล้านบาท ท่ามกลาง SET ร่วง 57 จุด
หนุนเก็งกาไร Put DW สูงสุดตั้งแต่ต้นปีชี้ DW อ้างอิงหุ้น PTG-GULF ยอดนิยม
ACE เดินสำยโรดโชว์โรงไฟฟ้ำชูธุรกิจแกร่งก่อนขำยไอพีโอ
ACE โชว์ศักยภาพนาทัพนักวิเคราะห์ลงพื้นที่จริง ชมต้นแบบพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าชีวมวลน้าพอง กาลังผลิตติดตั้ง 9.9 เม
กะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน ก่อน IPO ของบริษัทที่มีการนาเสนอขายไม่เกิน
1,818 ล้านหุ้น
กูรูแนะจัดพอร์ตลงทุน หุ้น EM น่ำสนระยะยำว
เปิดมุมมองกูรูกับแผนลงทุนระยะยาว ยังให้หุ้นเป็นสินทรัพย์เด่นแต่แนะกระจายพอร์ตโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ที่รับ
อานิสงส์บวกจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยืดเยื้อรวมถึงแนะนากระจายการลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นยังคงผันผวน

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

