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'ธปท.'ไฟเขียวกลุ่มแบงก์ นำสำรองฯเกินเป็นกำไร ทั้งระบบสูงกว่ำ 3.39 แสนล. มีผลไตรมำส 1/63
แบงก์ชาติจับเข่าคุยนายแบงก์ ล่าสุดเคาะให้ทุกธนาคารนาสารองฯ ส่วนเกินกลับมาเป็นรายได้หรือกาไรได้ เริ่มมีผลไตรมาส 1/63
หลัง TFRS 9 มีผลบังคับใช้ พบเงินสารองส่วนเกิน 8 แบงก์มีมากกว่า 3.39 แสนล้านบาท นาโดย 4 แบงก์ใหญ่ BBL ตั้งสารองส่วนเกินไว้
9.4 หมื่นล้านบาท, KTB ตั้งไว้ 6.54 หมื่นล้านบาท, KBANK ตั้งไว้ 8.28 หมื่นล้านบาท และ SCB ตั้งไว้ 4.71 หมื่นล้านบาท
อหิวำต์หมูอำละวำด กระทบหุ้น CPF-TFG
ราคาหุ้น "CPF-TFG"ร่วงหนัก หลังเจอพิษข่าวโรคอหิวาต์หมู (ASF) ระบาด โบรกฯคาดวิตกฉุดราคาหมูไม่ดี ทาให้นักลงทุนเทขาย
เพื่อลดความเสี่ยง ฟากกรมปศุสัตว์เดินหน้าป้องกัน ASF เข้ม ย้าไม่ติดต่อสู่คน วอนอย่าตระหนก บริโภคหมูได้
THAI ชงบอร์ด 24 ก.ย.นี้ ไฟเขียวแผนซื้อเครื่องบิน
"การบินไทย" เร่งทาข้อมูลแผนจัดหาเครื่องบิน 38 ลา 1.56 แสนล้านบาท หลัง "ถาวร" สั่งชี้แจงเพิ่มเพื่อตอบประชาชน-รัฐสภาได้
ชงบอร์ดอนุมัติ 24 ก.ย.นี้ หากไฟเขียวพร้อมส่งต่อไปยังกระทรวงคมนาคมภายใน ต.ค. 62 เพื่อเสนอครม.
TPOLY คว้ำงำน มูลค่ำ 1.2 พันล้ำน
"ไทยโพลีคอนส์" คว้างานสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯของม.เชียงใหม่ มูลค่า 1,209 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างวันที่
16 ก.ย.62-26 มี.ค.66 คาดหนุนรายได้ปีนี้โตเข้าเป้าไม่ต่ากว่า 4,000 ล้านบาท
TQM เงินสดล้นมือ 2 พันล. เล็งซื้อโบรกฯเพิ่ม 4-5 แห่ง
"ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น"(TQM) ย้ามีเงินสดอยู่ในมือกว่า 2 พันล้านบาท เตรียมซื้อกิจการโบรกเกอร์เพิ่มอีก 4-5 ราย เผยเป็นโบรกฯ
ที่มีกาไรและ TQM จะถือหุ้นเกิน 50% พร้อมเพิ่มเป้ายอดขายปีนี้เป็น 12,790 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 4 ร่วมมือกับแบงก์ออกบัตรเครดิต จับ
กลุ่มลูกค้าของบริษัทกว่า 1.5 ล้านราย
เอกชนระดมโมเดล สร้ำงโรงไฟฟ้ำชุมชน เล็งเสนอ'สนธิรัตน์'
"เอกชน" ระดมโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน เสนอ "สนธิรัตน์" เผยศักยภาพ 4,000 เมกะวัตต์ทั่วประเทศ ราคารับซื้อ 5.22-5.84 บาท/
หน่วย ฟากกฟผ.ชี้กระทบค่าไฟ 20 สตางค์ต่อหน่วย
PTT ยันน้ำมันในไทยไม่ขำดแคลน จำกเหตุโจมตีซำอุฯ ลุยซื้อตลำดอื่นกันควำมเสี่ยง
"ปตท." คาดระยะสั้นราคาน้ามันดิบดีด 55-65 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากเหตุโจมตีซาอุดีอาระเบีย พร้อมยืนยันน้ามันในประเทศ
ไม่ขาดแคลน ลุยซื้อตลาดอื่นกระจายความเสี่ยง
'กสทช.'สั่งกทม.รื้อโครงกำร คัดเลือกผู้ใช้บริกำรท่อร้อยสำย
"กสทช." สั่งกทม.รื้อการคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โครงการท่อร้อยสาย ให้ทาหนังสือเชิญชวนเพื่อสารวจ
ปริมาณใช้คาปาซิตี้ใหม่ หลัง TRUE เป็นผู้เดียวที่ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ย้ากทม.ต้องประกอบกิจการด้วยตนเองให้ผู้อื่น
ทาแทนไม่ได้
TACC กำรันตีงบครึ่งปีหลังโต จ่อเปิดตัวคำแรคเตอร์ใหม่ "หมำจ๋ำ"เร็วๆ นี้
"TACC" มั่นใจงบครึ่งปีหลังแจ่ม หนุนรายได้รวมปีนี้โต 15% ล่าสุดคว้าตัวแทนลิขสิทธิ์ "หมาจ๋า" จ่อเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่ของ
ไทยเร็วๆ นี้ หนุนธุรกิจกลุ่มคาแรคเตอร์โต พร้อมเตรียมออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่ใน 7-Eleven วันที่ 19 ก.ย.นี้
ILM ลั่นผลงำนไตรมำส 4 แจ่ม รุกขยำยแฟรนไชส์ในเวียดนำม
ILM คาดผลงานไตรมาส 4/62 โตรับไฮซีซั่นธุรกิจ เตรียมขยายแฟรนไชส์ในเวียดนาม 2 สาขา มองเป็นดาวรุ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
VRANDA ทุ่มงบลงทุน 110 ล้ำน ฮุบร้ำนขนมหวำน GRAM-PABLO จำกญี่ปุ่น
"วีรันดา" ทุ่มงบลงทุน 110 ล้านบาท ซื้อหุ้น "พีดีเอส โฮลดิ้ง" 100% เจ้าของสัญญาแฟรนไชส์ร้านขนมหวาน GRAM และ PABLO
จากญี่ปุ่น ตั้งเป้าขยายสาขาเป็น 7-8 แห่ง ภายในสิ้นปี 63
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลั กการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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'พิชญ์'ยึดธรรมำภิบำล ลำออกจำก JAS-MONO มีผลตั้งแต่ 17 ก.ย. 62
"พิชญ์ โพธารามิก" ลาออกจากกรรมการ-ผู้บริหาร JAS และ MONO มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.62 เหตุยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี แม้
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากก.ล.ต.ให้พ้นตาแหน่ง หลังถูกปรับกรณีอินไซด์หุ้น JTS
TVD ซื้อแอร์ไทม์-เปิดสินค้ำใหม่ หวังดันยอดขำยครึ่งปีหลังเด้ง!
TVD ลุยซื้อแอร์ไทม์เพิ่ม เตรียมเปิดตัวโฮมช้อปปิ้งช่องใหม่ พร้อมทยอยคลอดสินค้าใหม่ในกลุ่มสุขภาพและความงามหวังดัน
ยอดขายครึ่งปีหลังเด้ง
'กบง.' อุ้มรำคำขำยปลีกน้ำมัน ลดเก็บเงินกองทุนน้ำมัน 0.60-1 บำท/ลิตร
"กบง." มีมติลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามัน 0.60-1 บาทต่อลิตร หวังอุ้มราคาขายปลีกเบนซิน-ดีเซลอย่างน้อย 3 เดือน ลดผลกระทบ
ราคาน้ามันดิบพุ่งช่วงวิกฤติซาอุดีอาระเบีย พร้อมกระจายการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นเพิ่ม
PYLON โชว์แบ็กล็อก 1,564 ล้ำน ส่งซิกผลงำนไตรมำส 4 แจ่ม! หนุนกำไรปีนี้นิวไฮ
PYLON มั่นใจผลงานไตรมาส 4/62 โต หลังเริ่มงานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต.ค.นี้ โชว์แบ็กล็อก 1,564 ล้านบาท การันตี
กาไรสุทธิปีนี้นิวไฮ พร้อมลุยประมูลงานเพิ่มต่อเนื่อง ทั้งงานโครงการภาครัฐและภาคเอกชน
ดี-แลนด์ทุ่ม400ล.พัฒนำจุดพักรถ พอร์โต้โกท่ำจีน'ลุยบริกำรพ.ย.นี้
"ดี-แลนด์ฯ" ซุ่มศึกษา 2 วิธีระดมทุน "นาบริษัทเข้าตลาดหุ้น-ขายสินทรัพย์เข้ากองรีทส์ AIMCG ขยายธุรกิจในอนาคต ดันรายได้โต
ต่อเนื่อง ทุ่มงบ 400 ล้านบาท ผุดจุดแวะพักรถ "พอร์โต้ โก ท่าจีน" เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเดือน พ.ย.นี้
BEM เปิด21ก.ย.นี้ทดลองใช้บริกำร รถไฟฟ้ำสีน้ำเงินส่วนต่อถึงหลักสอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หรือ BEM มีความพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพง-บางแค เพิ่มอีก 4 สถานี
รวมเป็น 11 สถานี จากสถานีวัดมังกร-สถานีหลักสอง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป หลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพง-บางแค จากสถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม
2562 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้ขยายสถานีให้บริการจนถึงสถานีบางหว้า โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีหัวลาโพง เพื่อเดินทาง
ต่อไปยังสถานีวัดมังกร-สถานีบางหว้า
สหรัฐเจรจำกำรค้ำกับจีนพฤหัสฯนี้ ทรัมป์เผย ทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นได้แล้ว
สหรัฐฯ และจีนจะเจรจาการค้าในระดับผู้ช่วยในวอชิงตันวันพฤหัสบดีนี้เพื่อปูทางสู่การเจรจาระดับสูงในเดือนตุลาคม
เดียวกันทรัมป์เผย สหรัฐฯ ได้ทาข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นแล้ว แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษีรถยนต์

ขณะ

รำคำน้ำมันดิบร่วงแรงกว่ำ 1% แต่ยังสูงอยู่
ราคาน้ามันร่วงกว่า 1% เมื่อวานนี้เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะปล่อยน้ามันดิบสารอง แต่การขู่ปฏิบัติการทางทหารเพื่อ
ตอบโต้ต่อการโจมตีโรงกลั่นน้ามันซาอุฯ ทาให้ราคายังคงสูงอยู่ และกดดันหุ้นด้วย ขณะเดียวกัน กิจกรรมการซื้อขายชี้ว่า นักลงทุนคาดว่า
ราคาน้ามันจะสูงขึ้นในเดือนที่จะมาถึง
คลังโหมโรง'ชิม ช้อป ใช้' พร้อมหนุนภำคอสังหำฯ หำกข้อเสนอดีพอ
รัฐมนตรีคลังมั่นใจเงินสะพัดแสนล้าน หลังเปิดโครงการ "ชิม ช้อป ใช้" แจกเงินไปเที่ยวคนละ 1 พันบาท รับลงทะเบียนประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.นี้ เริ่มช้อป 27 ก.ย. เปิดทางผู้ประกอบการอสังหาฯ เข้าพบ หากข้อเสนอดีพร้อมสนับสนุน
BAY หั่นเป้ำจีดีพี ทั้งปีเหลือโต 2.9% กนง.ลดดบ.0.25%
แบงก์กรุงศรีฯ (BAY) ปรับจีดีพีไทยรอบที่ 3 เหลือ 2.9% จากมุมมองเดิมที่ 3.2% หลังเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวมากขึ้น คาด
กนง.เตรียมลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนพ.ย. 62 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านค่าเงินบาทสิ้นปี 62 แตะ 30.5-30.6 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ
'ทิสโก้'รุกประกันสุขภำพ เล็งเพิ่มสัดส่วนแตะ 20% ภำยในปี 64
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลั กการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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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

TISCO รุกปั้นนักวางแผนการเงิน คาดปี 63 พุ่งเป็น 100 ราย เดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ หวังดันสัดส่วนแตะ 20% ใน
ปี 64 จากปัจจุบันที่ 10%
GBS มองหุ้นไทยไซด์เวย์ ชู TOP-PTTEP-PTT เด่น
บล. โกลเบล็ก คาดประชุมเฟดหั่นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์นี้ พร้อมเฝ้าระวังเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ามันซาอุฯ
ขยายผลสู่ภาวะสงครามส่งผลต่อราคาน้ามันในตลาดโลกผันผวนมากขึ้น แนะเก็งกาไรหุ้นพลังงาน ชู TOP-SPRC-ESSO-PTTEP-PTT
ก.ล.ต. ขีดเส้น 'พิชญ์' 10 วัน รับทรำบข้อกล่ำวหำอินไซด์หุ้น JTS
ก.ล.ต.ให้เวลา "พิชญ์ โพธารามิก" และ "เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล" รับทราบข้อกล่าวหา การใช้ข้อมูลภายในหุ้น JTS ภายใน 10 วัน
พร้อมเร่งพิจารณาการขาดคุณสมบัติการเป็นผู้บริหารบจ. ในระยะเวลา 3 ปี ส่วนกรณีปล่อยข่าวทุบหุ้น GULF ก.ล.ต.กาลังเร่งตรวจสอบ
เผยโทษจาคุก 2 ปี
CIMBT เข็น SHR เข้ำตลำดทันปีนี้ หนุนงำน IB โต 25%
แบงก์ซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT) ชี้ งานวาณิชธนกิจ (IB) ปีนี้โต 25% มั่นใจงานในมือจบดีลทั้งหมด เผย SHR เข้าตลาดฯ ทันปีนี้แน่
ส่วนสินเชื่อรายใหญ่ทั้งปีโต 18-20% สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เสียวแบงก์ชำติทุ่ม 3 แสนล. แทรกแซงค่ำเงินบำทแข็ง
แบงก์ชาติยอมรับทุ่ม 3 แสนล้านแทรกแซงค่าเงินบาท ไม่ให้แข็งเกินไป แต่มีข้อจากัดหลังถูกสหรัฐฯ จับตาหวั่นถูกขึ้นบัญชีดา ด้าน
สภาอุตฯ เผยดัชนีเชื่อมั่น เดือนสิงหาคม ต่าสุดในรอบ 10 เดือน กังวลเศรษฐกิจชะลอตัว ค่าเงินบาทแข็งกระทบส่งออก
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