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PTTEP ข่ำวดีสองเด้ง รับน้ำมันพุ่ง-บำทแข็ง แนะเลี่ยงกลุ่มกำรบิน วัสดุฯ และโลจิสติกส์
บล.เอเซีย พลัส แนะ PTT มีโอกาสบันทึกกาไรจากสต๊อกน้ามัน หากราคาพุ่งเหนือ 62-65 เหรียญฯ ส่วน PTTEP ได้ประโยชน์
เช่นกัน รวมถึงจากเงินบาทแข็ง ย้าทุกๆ 1 บาทที่แข็งค่า ประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษี 100 ล้านเหรียญฯ พร้อมให้เลี่ยงหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
สายการบิน และโลจิสติกส์ ด้าน "ภากร" ให้นักลงทุนศึกษาว่ากลุ่มไหนได้รับผลบวก-ลบ จากโรงกลั่นซาอุฯถูกถล่ม ส่วนวันนี้ "สนธิรัตน์" ชง
ด่วนกบง.เตรียมใช้เงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงฯ อุ้มราคาเบนซิน-ดีเซล
งำนเข้ำ!'เจ๊มดคันหุ้น' ตลท.ส่งเรื่องกลต.สอบ
"ภากร" ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) เผยส่งเรื่องทุบหุ้น GULF ให้ ก.ล.ต.ตรวจสอบแล้ว ย้าให้นักลงทุนติดตามข่าวจากสื่อที่
เชื่อถือได้เท่านั้น ด้าน GULF เตือนเช่นกัน อย่าหลงเชื่อสื่อไม่มีจรรยาบรรณ พร้อมประสานกับก.ล.ต.เชือดคนสร้างข่าวเท็จ
UAC สยำยปีกบุกเวียดนำม เล็งลงทุนโซลำร์ฟำร์ม-ลม
"ยูเอซี" สยายปีกลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในเวียดนามต้นปีหน้า พร้อมศึกษาโอกาสลงทุนโรงไฟฟ้าภาคใต้กว่า 10
โครงการ กาลังการผลิตรวม 30-50 เมกะวัตต์ หนุนรายได้ปี 65 เข้าเป้า 5 พันล้านบาท
KSL โชว์งบ Q3 เด้ง พลิกกำไร 217 ล้ำน
"น้าตาลขอนแก่น" โชว์งบไตรมาส 3/62 (พ.ค.-ก.ค.62) ฟาดกาไรสุทธิ 217 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 328% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 95 ล้านบาท หลังบุ๊กรายได้จากกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย 234 ล้านบาท
3 แบงก์ใหญ่ใกล้พ้นน้ำ 8 กลุ่มรับดอกเบี้ยขำลง
โบรกฯ มองหุ้นกลุ่มแบงก์ใกล้พ้นจุดต่าสุด หากกนง.ปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งเหลือ 1.25% เท่าวิกฤติต้มยากุ้ง เชียร์ SCB-KBANKBBL ส่วน บล.โนมูระแนะ 8 กลุ่มรับดอกขาลง กลุ่มไฟแนนซ์ SAWAD, AMANAH, JMART หุ้นปันผลสูง ADVANC, INTUCH, KKP
อสังหาริมทรัพย์ AP, SPALI ส่งออกอาหาร CPF ท่องเที่ยว MINT, AOT, ERW นิคมฯ AMATA, WHA โรงไฟฟ้า BGRIM, GUNKUL การ
บริโภค CPALL, KAMART, ICHI, ZEN
CWT ลุ้นปิดดีลโรงไฟฟ้ำขยะ 16MW มั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮ-รำยได้พุ่ง 2.4 พันล้ำน
CWT ลั่นปี 62 กาไรนิวไฮ ตามการรับรู้รายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้า 13 MW เต็มปี หนุนรายได้รวม 2.4 พันล้านบาท แย้มปลายปีสรุปแผน
ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 2 โครงการ รวม 16 MW พร้อมตั้งเป้าปี 64 รายได้พุ่ง 5 พันล้านบาท
'ซัคเซสมอร์ฯ'จ่อเข้ำตลำดหุ้น ระดมทุนรองรับกำรขยำยธุรกิจ
"ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์"(SCM) เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้น คาดเข้าตลาดหุ้นภายในไตรมาส 4/62 หรือภายในไตรมาส 1/63
ระดมทุนรองรับแผนการขยายธุรกิจ
COL ย้ำรำยได้ปีนี้ตำมนัดโต 6-7% พร้อมลุยอีคอมเมิร์ซ มำร์เก็ต เพลสเต็มสูบ
"ซีโอแอล" แย้มครึ่งปีหลังโต รับขยายสาขาใหม่-ปรับปรุงสาขาเดิมของ B2S และ Office Mate ดันยอดขายต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้น
แม้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว ส่วนปลายปีลุยอีคอมเมิร์ซ มาร์เก็ต เพลสเต็มสูบ ย้ารายได้ปีนี้โต 6-7%
INSET ขำยไอพีโอ 146 ล้ำนหุ้น เตรียมเคำะรำคำ 25 ก.ย.นี้
"อินฟราเซท" หรือ INSET เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 146 ล้านหุ้น คาดตั้งอันเดอร์ไรเตอร์-เคาะราคาขายวันที่ 25 ก.ย.นี้ ก่อนเปิด
จองซื้อปลาย ก.ย.นี้ เล็งเทรด mai ภายใน ต.ค.นี้ เพื่อระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ รับงานใหญ่ขึ้นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
BCP ขำยหุ้นกู้หมื่นล้ำนต.ค.นี้ หวังระดมทุนเพื่อขยำยธุรกิจ-ชำระหนี้
"บางจาก" เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนทั่วไป
ภายในต.ค.นี้ เพื่อระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ-ชาระหนี้
'กฟผ.'เตรียมประมูล นำเข้ำ LNG รอบใหม่ รอจังหวะเหมำะสม
"กฟผ."เตรียมเปิดประมูลนาเข้าแอลเอ็นจีรอบใหม่ หลัง "กพช." ไฟเขียว แต่รอช่วงจังหวะเหมาะสม หวั่นส่งผลกระทบค่าไฟฟ้าของ
ประเทศ
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลั กการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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DTC พร้อมเปิด บ้ำนดุสิตธำนี'เดินหน้ำขยำยฐำนลูกค้ำใหม่
DTC เตรียมเปิดให้บริการ "บ้านดุสิตธานี" เต็มรูปแบบ 18 ก.ย.นี้ หลังปรับปรุง "บ้านศาลาแดง" จากยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
หวังสร้างประสบการณ์ใหม่ พร้อมขยายฐานลูกค้าเพิ่ม
'ดีอี' เตรียมปรับปรุง ศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ หลังตรวจพบปัญหำ
"ดีอี"เตรียมปรับปรุงศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ หลังส่งทีมสุ่มตรวจพบหลายปัญหา ลั่นต้องทันสมัยและใช้งานได้จริง พร้อมฝึก
อาสาสมัครดิจิทัลดูแล-ให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่
UPA เดินหน้ำโรงไฟฟ้ำก๊ำซพม่ำ สตำร์ตสร้ำงปลำยปีนี้ เงินลงทุน 8-9 พันล้ำน
"ยูพีเอ" เดินหน้าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ MUPA ขนาด 200 เมกะวัตต์ในเมียนมา หลังได้รับอนุมัติต่อสัญญา PPA จากทางการ
เรียบร้อยแล้ว คาดเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้ใช้เงินลงทุน 8-9 พันล้านบาท
IVL ยิ้มต่ำงชำติแห่จองหุ้นกู้ 2 เท่ำ ระดมทุนได้ถึง 300 ล้ำนเหรียญ
"ไอวีแอล" ปลื้มนักลงทุนต่างชาติแห่จองหุ้นกู้ต่างประเทศสูงกว่ายอดจัดสรรจริง 2 เท่า ระดมทุนได้ 300 ล้านเหรียญ ลุยชาระหนี้
พร้อมลงทุนขยายการเติบโต
TRUE ผนึกไชน่ำโมบำยล์พัฒนำ 5G 'กสทช.' จ่ำยชดเชยคืนไลเซนส์ทีวีฯ MCOT 161 ล้ำน
"ทรู" ผนึก "ไชน่า โมบายล์" หนุนพัฒนาธุรกิจ 5G และเตรียมพร้อมด้านเครือข่าย สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ฟาก "กสทช."
จ่ายเงินชดเชยคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลให้ MCOT จานวน 161.03 ล้านบาท
CPF ลุยขำยสินค้ำ'ยู-ฟำร์ม'มั่นใจรำยได้ปี 62 พุ่ง 500 ล้ำน
CPF วางเป้าปีนี้รายได้จากการขายสินค้าแบรนด์ยู-ฟาร์ม 500 ล้านบาท หลังไก่เบญจากระแสตอบรับดี พร้อมเดินหน้าขยาย
ตลาดต่างประเทศเพิ่ม เน้นเจาะกลุ่มร้านอาหาร-โรงแรม
CPF-IRPC-PTT-SCB สุดเจ๋ง ติดโผ 20 บจ.ไทยเป็นสมำชิกดัชนีควำมยั่งยืน DJSI
ตลท.เผย 7 บจ.ไทยครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตฯ ของโลก และอีก 20 บจ.ไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความ
ยั่งยืน DJSI นาโดย CPF-IRPC-PTT-SCB
กลต.ลงโทษอินไซด์หุ้น JTS
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดาเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง 2
ราย คือนายพิชญ์ โพธารามิก และ นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) โดยเรียก
ให้ชาระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์รวม 59.10 ล้านบาท
รำคำน้ำมันพุ่งเกือบ 20% 'ฮูตี'ขู่โจมตีโรงกลั่น 'อำรำมโก' อีก
ราคาน้ามันพุ่งเกือบ 20% สูงสุดนับตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียปี 2534 หลังกบฏฮูตีโจมตีโรงกลั่นน้ามันของซาอุดิอารามโกวัน
เสาร์ที่ผ่านมา "ทรัมป์" อนุมัติให้ปล่อยน้ามันสารองหลังซัพพลายน้ามันของซาอุฯ หายไปราว 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน กบฏฮูตียังคงขู่พุ่งเป้า
โจมตีโรงกลั่นซาอุดิอารามโกต่อไป เตือนชาวต่างชาติออกไป เอสแอนด์พีฯชี้ ราคาน้ามันอาจพุ่งขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์ง่ายดาย หากซาอุดิ
อารามโกไม่สามารถกลั่นน้ามันได้เป็นเวลานาน
นำยกฯจีน ชี้ 'ยำกมำก'ที่จีดีพีจะโตถึง 6%
นายกฯ จีน เตือน "ยากมาก" ที่เศรษฐกิจจีนจะโตในอัตรา 6% หรือมากกว่านี้ เนื่องจากฐานเดิมสูงมากและสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศมีความซับซ้อน ในขณะเดียวกันข้อมูลจีนชี้ว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมโตในอัตราต่าสุดในรอบ 17 ปีครึ่งในเดือนสิงหาคม
นักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจจีนน่าจะโตลดลงอีกในไตรมาสนี้
'บัวหลวง'ชี้ DW เดือนส.ค.คึกคัก วอลุ่มเทรดกว่ำ 1.6 แสนล./ หุ้น PTG-GULF ยอดนิยม
บล.บัวหลวง (BLS) เผยนักลงทุนซื้อขาย DW คึกคัก เดือนส.ค. วอลุ่มกว่า 1.6 แสนล้านบาท ชี้ DW อ้างอิงหุ้น PTG-GULF ยอด
นิยม แนะนักลงทุนคุมความเสี่ยงในการเทรด พร้อมเผย 3 เทคนิคเทรด DW ช่วงตลาดผันผวน
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
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บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) อำคำรสินธร 1 ชั้น 3, อำคำรสินธร 3 ชั้น 18, 20 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2205-7000

กสิกรฯเพิ่มทำงเลือกลงทุน ผ่ำน K-USA แบ่ง Class ปันผล
บลจ.กสิกรไทย (KAsset) เพิ่มทางเลือกการลงทุนในกองทุน K-USA โดยเพิ่ม Class ใหม่ ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) สาหรับ
ผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ส่วนกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ใน Class ชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น KUSA-A(D) เริ่มตั้งแต่ 17 ก.ย. 2562
ส.แบงก์ไทยคุมเข้มสินเชื่อ กลุ่มท่องเที่ยว-ช้อป หวั่นทำหนี้ครัวเรือนพุ่ง
สมาคมธนาคารไทย เผย ธนาคารเล็งคุมปล่อยสินเชื่อเที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง-ช้อปมือถือ 0% หลังกังวลหนี้ครัวเรือนพุ่ง ด้าน
KBANK มั่นใจปีนี้สินเชื่อโตเข้าเป้า 5-7% อานิสงส์รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
ธปท.ชี้ต้องคุมเข้ม คนรุ่นใหม่มือเติบ หวั่นหนี้สินเกินตัว
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยันเดินหน้าออกเกณฑ์คุมหนี้ครัวเรือน สร้างความยั่งยืนในระยะยาว มองปัจจุบันคนรุ่นใหม่ออมน้อยลง
ต้องรีบแก้ไข ขณะที่บจ.เริ่มให้ความสาคัญมากขึ้น
'ธนชำต'ตั้งเป้ำขึ้นผู้นำ DW สุดปลื้ม! 4 เดือนพุ่งอันดับ 4
บล.ธนชาต รุกตลาด DW นา "DW16" ทาวอลุ่มขึ้นอันดับ 4 ภายใน 4 เดือน พร้อมตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นผู้นา DW อันดับต้นๆ ภายใน
สิ้นปีนี้
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