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CNS Daily Strategy : คาดตลาด ค่ อยๆฟื D นตัว ในกรอบแนวต้ าน 1580/1585จุด
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และแนวรับ 1566/1564 จุด การประกาศใช้ มาตราYY เร่ งโครงการรถไฟไทย-จีน คาด
กระตุ้นกลุ่มรับเหมา และวัสดุก่อสร้ างฟื D นนําตลาด นอกจากนี D คาดจะมีแรงเก็งการ
เพิgมนําD หนัก FSTE Rebalance รอบใหม่ ช่วงท้ ายตลาด หนุนตลาดขยับขึนD ได้ ดังนันD
วันนีแD นะนําธีม “Infrastructure Play” เลือก Daily Top Pick: CK, STEC, THAI
Nomura : Key Factors
• (+) Int Factor: นายกฯ ประกาศใช้ ม. ปลดล็อกรถไฟฟ้าไทย-จีน กระตุ้นจิตวิทยาบวก
• (+) FTSE Rebalance: จับตากลุ่มที6ถกู เลือกเข้ าคิดคํานวน และกลุ่มที6ถกู ปรับเพิ6มนํ ?าหนัก
• (*) BOJ Focus: คาดธนาคารกลางญี6ปนคงอั
ุ่
ตราดอกเบี ?ยที6ระดับ -0.1%
• (*) BOE Meeting: การประชุมธนาคารอังกฤษวานนี ? คงอัตราดอกเบี ?ยนโยบายที6 0.25%
• (-) Fund Flow:วานนี ?ต่างชาติขาย196 ลบ,Short Future 3564 สัญญา,ซื ?อ Bond 2888 ลบ
• (-) OIL: ราคานํ ?ามันดิบวานนี ? WTI -0.6% สู่ $44.46/bbl / BRT -0.17% สู่ $46.92/bbl
• Nomura Daily Top Picks: CK, STEC, THAI
คาดดัชนีวนั นี ? ค่อยๆฟื น? ตัวขึ ?น ในกรอบแนวต้ าน 1580/1585จุด และ
แนวรับ 1566/1564จุด จากถ้ อยแถลงของนายเจนเนต เยนเลน ประธาน FED วานนี ?ที6ยงั คง
เชื6อมัน6 ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะค่อยๆฟื น? ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่วงถัดไป บวกกับ
รายละเอียดในเรื6 องการปรับลดงบดุลสหรัฐฯ ที6ชดั เจนมากขึ ?น (Nomura คาดมีโอกาสประกาศ
ปรับลดในการประชุมเดือน ก.ย.นี ?) กระตุ้นให้ ค่าเงิน Dollar แข็งค่าขึ ?นเล็กน้ อย (ล่าสุดที6 97.487
จุด) และหนุนอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯอายุ 10 ปี ขยับขึ ?นสู่ 2.168% ในเช้ านี ? แต่อย่างไรก็ดีเรา
ประเมินจากภาพอัตราเงินเฟ้อที6มีแนวโน้ มชะลอลง (FED เลื6อนเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ไปเป็ นปี
หน้ า) น่าจะยังคงเป็ นปั จจัยที6จํากัดการแข็งค่าของ Dollar ส่งผลบวกต่อ Fund Flow ยังเข้ าเก็ง
กําไรในตลาดสินทรัพย์เสี6ยงต่อเนื6อง ส่วนปั จจัยในประเทศ ล่าสุดมีการอาศัยอํานาจมาตรา 44
ประกาศเป็ นราชกิจจานุเษกษา เพือมาแก้ ปัญหาการล่าช้ าของโครงการรถไฟไทย-จีน คาดเป็ น
จิตวิทยาเชิงบวกต่อกระบวนการต่างๆจะสามารถเดินหน้ าได้ เร็ วยิ6งขึ ?น บวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ
และ วัสดุก่อสร้ าง คาดนําตลาดฟื น? นอกจากนี ? วันนี ?ช่วงท้ ายตลาดอาจมีแรงเก็งกําไรมากขึ ?นใน
หุ้นที6ถกู นําเข้ าคิดคํานวน / ปรับเพิ6มนํ ?าหนัก FTSE Rebalance รอบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ?
FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี6ยนแปลง แต่มีการปรับเพิ6มนํ ?าหนักหุ้น IVL, TRUE,
BANPU / FTSE SET Mid Cap Index นําเข้ า BPP, EA, KSL, TPIPP, VNT, WHAUP กลยุทธ์
การเล่นรอบ อาจใช้ เป็ นจังหวะขายทํากําไรระยะสันได้
? ส่วนปั จจัยอื6นที6น่าสนใจ วันนี ?แนะติดตาม
การประชุม BOJ คาดคงอัตราดอกเบี ?ยนโยบายที6ระดับ -0.1% ตามเดิม
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หุ้น 70% ทองคํา 12.5% ตลาดบอนด์ 5% และเงินสด 12.5%

5 Theme เด่น วันนี ? เน้ น Infrastructure Play เป็ นหลัก

1. นายกฯ ประกาศใช้ ม.44 ปลดล็อกรถไฟฟ้าไทย-จีน กระตุ้นจิตวิทยาบวกต่อกลุ่ม
Infrastructure Play แนะสะสม รับเหมา, วัสดุก่อสร้ าง, นิคมฯ, อสังหา (CK, STEC,
UNIQ, SCC, SEAFCO, PYLON, AMATA, ROJNA, BLAND, ANAN, AP)
2. ราคานํ ?ามันปรับฐานกระตุ้นจิตวิทยาบวก ต่อกลุ่ม Airline แนะเก็ง THAI, AAV, AOT เด่น
3. Dividend Play: สะสมหุ้นปั นผลเด่น แนะ PM (Dividend Yield 6.7%), SNC (6.3%),
BLAND (4.2%) เด่ น
4. Mid-Small Caps ระยะสันกลุ
? ่มพลังงานทางเลือกน่าสนใจหลังการประมูลโรงไฟฟ้าสหกรณ์
ใกล้ เข้ ามาเป็ นลําดับ เน้ น PSTC, GUNKUL เด่ น ผสานกลุ่มที6แนวโน้ มกําไรปี 2017
ขยายตัวเด่น โดย PM, BLAND, SNC, ROJNA, AMATA, BCH, K, ERW, MINT
5. หุ้นที6คาดจะเข้ าคํานวน SET50-100 รอบใหม่ : คาดเข้ า SET50 ได้ แก่ BJC, EA, BPP,
MTLS, TISCO, JAS, SAWAD / คาดเข้ า SET100 ได้ แก่ BJC, EA, BPP, JAS, GL,
BCPG, WORK, MEGA, GFPT, ANAN, PSL, MALEE, PTL, PACE
Weekly Strategy :

1. Weekly Outlook : แกว่งขึ ?น แนวต้ าน |}~}/|}•}จุด แนวรับ |}}•/|}}€ เลือก IVL, BJC,
ANAN เป็ น weekly top picks
2. Mr. Market: แนะ ANAN: ตลาดปรับมูลค่าพื ?นฐานและคาดการณ์กําไรปี 2017 ขึ ?นโดดเด่น
ในช่วงสัปดาห์ทีผ่านมา
3. Quant Value: ความคืบหน้ าโครงสร้ างพื ?นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจไทยฟื น? ตัวต่อเนื6อง แนะหุ้น
High Upside เลือก CK เป็ น Top Pick
1-1
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News Brief
“คสช.”ใช้ม.44 แน่ ! ปลดล็อกทีดิ นส.ป.ก. เล็งผ่อนเกณฑ์เปิ ดทางใช้ประโยชน์ 3 ด้าน_(ข่าวหุ้น)
จับตาสัปดาห์หน้า “คสช.” ใช้คาํ สังตามม.44 แก้ปญั หาพืนที ส.ป.ก. “วิษณุ ” เผยเล็งพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์เพือใช้ประโยชน์ 3 ด้าน
“พลังงาน-ทรัพยากรธรรมชาติ-สาธารณูปโภค” ฟาก PTTEP ลุน้ รับข่าวดีปลดล็อกโครงการเอส 1
6 หุ้นผ่านคุณสมบัติชิงเค้กโซลาร์ฯ GUNKUL-SUPER นําทัพ ได้สิทธิ เกิ น 100 MW_(ข่าวหุ้น)
6 หุ้นผ่านคุณสมบัตโิ ซลาร์ราชการ-สหกรณ์ เฟส 2 “GUNKUL-SUPER” นํ าทัพ ผ่านคุณสมบัตเิ กิน 100 MW ด้าน ETE คว้าสิทธิ 40 MW
ส่วน BCPG ได้ 38 MW ขณะที “PSTC-TSE” ผ่านรายละ 15 MW เตรียมลุน้ จับฉลาก 26 มิ.ย.นี
EARTH แจงเหตุเบีIยวหนีI แบงก์งดใช้เงิ น-ล็อกบัญชี _(ข่าวหุ้น)
EARTH แจงก.ล.ต. โดนแบงก์เจ้าหนีระงับใช้วงเงิน-ล็อกบัญชีทงหมด
ั
ส่งผลขาดสภาพคล่องหนัก จนผิดนัดชําระหนีตั Qวบี/อี ฟากตลท.สัง
แขวน SP จนกว่าจะชีแจงผิดนัดชําระหนีกระทบการดําเนินธุรกิจหรือไม่ ด้านบลจ.วรรณ จ่อเชิญผูบ้ ริหาร EARTH เข้าพบเพือชีแจงข้อมูล
SCN คาดไตรมาส2รายได้โต เจรจาซืIอสถานี บริ การ NGV อีก 4 แห่ง สรุปปี นีI _(ข่าวหุ้น)
“SCN” มันใจไตรมาส 2 สวย รับผลบวกยอดขายก๊าซธรรมชาติโตไม่หยุด ดันรายได้ปีนีพุ่งเข้าเป้า 30-40% เดินหน้าขยายสถานีบริการ NGV
เป็ น 20 แห่ง พร้อมซุ่มเจรจาซือเพิมอีก 4 สถานี คาดสรุปปีนี
SCN ขยายฐานตลาดอิ นโด ชูถงั ก๊าซรถยนต์โกยเงิ น _(ทันหุ้น)
SCN ปกั หมุดขยายฐานตลาดอินโดนีเซีย วางหมากส่งถังก๊ าซธรรมชาติสําหรับรถยนต์เป็ นหัวหอกทําตลาด คาดเริมดําเนินการได้ในช่วง
ปลายปีนีหรือต้นปี 2561 บอส "ดร.ฤทธี กิจพิพธิ " แย้มมาร์จนสู
ิ ง 200-300 เท่าจากราคาตลาด พร้อมเร่งเครืองขยายสถานีก๊าซ NGV ครบ
20 แห่ง หนุ นผลงานปีนีเข้าเป้าโต 40% จากปีก่อน
TSE ผถห.ไฟเขียวเพิ มทุน เดิ นหน้ าพลังงานทดแทน _(ทันหุ้น)
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย"ี มีมติอนุ มตั เิ ตรียมเพิมทุน จํานวน 544.5 ล้านหุน้ รองรับการขยายการลงทุนพลังงานทดแทนครบวงจร ยํามีแผนการ
ลงทุนทีเหมาะสม และชัดเจน เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้
TSE จ่อปิ ดดีลโซลาร์ฯญีปุ่ น154MW เล็งลงทุนเพิ ม 1-2 โครงการ คาดสรุปไม่เกิ น Q3_(ข่าวหุ้น)
TSE แย้มเตรียมปิดดีลโซลาร์ ฟาร์มในญีปุ่น 154.98 MW ภายใน Q2/60 พร้อมเล็งเข้าลงทุนเพิมอีก 1-2 โครงการ คาดได้ข้อสรุป ไม่เกิน
Q3/60 กางแผนนําเงินเพิมทุนกว่า 3,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการโซลาร์ ฟาร์ม
BCPG ใส่เกี ยร์ลุยชี วมวล กําลังผลิ ตใหม่ดนั Q2 เริ ด _(ทันหุ้น)
BCPG ส่งซิก Q2/2560 ฟอร์มแจ่มกว่าช่วง Q1/2560 อานิสงส์กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่หนุ น พร้อมยําชัดปี 2560 รายได้ทะยาน 25% จากปี
ก่อนที 3.38 พันล้านบาท เก็บเกียวยอดขายไฟฟ้าพุ่ง แถมเดินหน้าชิง PPA โรงไฟฟ้าชีวมวลล็อตใหม่ภาครัฐเพิม หวังกวาดได้ราว 30-40 เม
กะวัตต์ เสริมแกร่งเพิม
'VPO' โค้งหลังงบเด้งแรงบุก๊ โรงไฟฟ้ า-ออเดอร์ล้น_(ทันหุ้น)
วงการชี VPO ซุ่มศึกษาแตกไลน์ธุรกิจใหม่และธุรกิจทีต่อยอดธุรกิจเดิม 2-3 ธุรกิจ หวังกระจายความเสียงและสร้างฐานรายได้เติบโตมันคง
คาดเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป ส่งซิกผลงานครึงปีหลังสดใส บุ๊กโรงไฟฟ้า 8.4 เมกะวัตต์ แถมเด้งรับราคานํ ามันปาล์มดิบ-เมล็ดในปาล์ม
เพิมขึน ชีเศรษฐกิจฟืนตัว หนุ นรายใหญ่ "มรกต-ลําสูง" สังออเดอร์เพียบ
UNIQ งานใหม่ต่อคิ วรอ Backlog ทะลัก 3 หมืนล._(ทันหุ้น)
UNIQ ลุน้ คว้างานใหญ่ครึงปีหลัง จากการประมูลงานทังรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ มอเตอร์เวย์ หวังเติม Backlog จากเดิมมี
อยู่ 3 หมืนล้านบาท คาดรับรูร้ ายได้ยาวอีก 2 ปีขา้ งหน้า ครอง Top 4 ผูร้ บั เหมารายใหญ่ ลันรายได้ปีนีโต 10% ไม่ตากว่
ํ า 1.4 หมืนล้านบาท
ANAN 'เดิ นหน้ าเปิ ดตัว`โครงการใหม่ครึงปี หลัง_(สยามรัฐ)
นายชานนท์ เรือ งกฤตยา ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ บมจ.อนั นดา ดีเวลลอปเม้น ท์ หรือ ANAN เปิ ดเผยว่ า
แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในครึงปีหลังนีบริษัทจะเปิ ดตัวทังหมด i โครงการ มูลค่ารวมกว่า jk,klm ล้านบาทแบ่งเป็ นคอนโดมิเนียม m
โครงการและแนวราบ n โครงการ ส่วนโครงการทีเปิดล่าสุดในไตรมาส n คือการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในทําเลทีมี
ศักยภาพอย่างต่อเนือง โดยเป็ นการร่วมทุนกับบริษทั มิตซุย ฟูโดซัง จํากัด ซึงเป็ นพันธมิตรทีแข็งแกร่ง จํานวน m โครงการ มูลค่ารวมกว่า
nj,ioo ล้านบาท จากเป้าแผนพัฒนาโครงการร่วมทุนรวมจํานวน p โครงการ หรือกว่าร้อยละ ip ของจํานวนโครงการทีเปิดใหม่ในปีนี
DRT คงเป้ ารายได้โต5% กระตุ้นยอดขายหลังคา สร้างทีมติ ดตังI +บริ การ_(ข่าวหุ้น)
DRT” คงเป้ารายได้ปีนีเติบโต 5% เร่งกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์หลังคา “ตราเพชร” หวังอัพสัดส่วนรายได้หลังคาเป็ น 50% พร้อมกาง
แผนสร้างทีมติดตังพร้อมบริการ
'DRT' ปักธงยอดขายโต5%เด้งรับหน้ าฝนหลังคาขายดี_(ทันหุ้น)
DRT ลันปี 2560 ตังเป้ายอดขายรวมเติบโตไม่ตากว่
ํ า 5% ชีช่วงฤดูฝนหนุ นยอดติดตังระบบหลังคาและซ่อมแซมหลังคาเพิมขึน มันใจทังปี
ผลิตภัณฑ์กลุ่มหลังคามีสดั ส่วนรายได้พุ่งเป็ น 50% ของยอดขายรวม บิกs "สาธิต สุดบรรทัด" ชูความแข็งแกร่งด้านทักษะและความเชียวชาญ
ของทีมบริการติดตังระบบหลังคา เชือเพิมขีดความสามารถการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
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ASAP ทุ่มงบลงทุน160ล้านเปิ ดศูนย์"Asap Auto Park"_(ทันหุ้น)
ASAP ทุ่มงบลงทุน 150-160 ล้านบาท เปิด "Asap Auto Park" เสริมศักยภาพธุรกิจบริการรถยนต์ระยะยาว สู่รูปแบบคอมมูนิตมอลล์
ี
สร้าง
มูลค่าเพิมให้แก่การให้บริการแบบครบวงจร มันใจพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2561 เล็งอนาคตขยายไปตามหัวเมืองท่องเทียว
ทัวประเทศ ผ่านรูปแบบการขายแฟรนไชส์ หวังปี 2561 เปิดเพิมอีก 4-6 จุด
THL เผยศาลล้มละลายให้พ้นแผนฟืI นฟูกิจการลุยเดิ นหน้ าขยายธุรกิ จ_(ทันหุ้น)
THL ลันศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังให้ออกจากแผนฟืนฟูกจิ การ หลังสามารถดําเนินการชําระหนีได้สําเร็จตามแผนทีวางไว้ ซึงเป็ นการออก
จากแผนฟืนฟูได้ภายในเวลา 1 ปี เร็วกว่าแผนทีวางไว้ 5 ปี พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสูบ
'CHO' ประกาศข่าวดีผ้ถู ือหุ้น ล้างขาดทุนเกลีIยง-จ่อปันผล _(ทันหุ้น)
CHO จ้องล้างขาดทุนสะสมเกลียงพอร์ต 86 ล้านบาท เตรียมตังโต๊ะจ่ายปนั ผลผูถ้ อื หุน้ ปีหน้า ฟากผู้บริหารมันใจรายได้มาตามนัด หรือโต 510% ยิมแก้มปริคว้างานสัญญาเช่า E-Ticket มูลค่า 1.6 พันล้านบาท คาดบุ๊กรายได้ลงกระเป๋าปี 2561 เป็ นต้นไป ใส่เกียร์ชงิ งานเพิมมูลค่า
กว่า 500 ล้านบาท เล็งเซ็นรับงานกองทัพเรือไตรมาส 3 นี
CHO เซ็นแล้วงานอีทิกเก็ต เริ มทยอยบุค๊ รายได้ปีหน้ า_(ข่าวหุ้น)
“CHO” ฉลุย! จรดปากกาเซ็นรับงานอีทกิ เก็ต 1,665 ล้านบาท คาดทยอยรับรูร้ ายได้ปี 2561 หลังติดตังครบ 2,600 คัน เฉลีย 27.75 ล้านบาท
ต่อเดือน พร้อมเข้ายืนซองจัดซือรถเมล์ NGV 489 คัน หากไม่ใช้ราคากลาง “เบสท์รนิ ”
'TCJ'กลุ่มนํIาตาลป้ อนดีลโซ้ยงานรัฐ-ตําบุก๊ 15.23บ._(ทันหุ้น)
TCJ การันตีปี 2560 รายได้เข้าเป้าโต 10% ส่งซิกไตรมาส 2/2560 โตสดใส ชีกลุ่มโรงงานนําตาลสังออเดอร์เหล็กกล้าไร้สนิมล่วงหน้ ายาวถึง
สินปี แถมบิกs โปรเจ็กต์รฐั หนุ น ออเดอร์รถเครน-รถขุดทะลัก โกยเงินเพิมทุน 200 ล้านบาท สังซือรถเครนหวังรับออเดอร์เพิม จัดทัพประมูล
งานตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า รุกตลาดอสังหาทําเงิน หุน้ แกร่ง-D/E ตํา ราคาตําบุ๊ก 15.23 บาท
TCJ ส่งซิ กงบปี นีI พลิ กมีกาํ ไร คงเป้ ารายได้โต 10% ลันไตรมาส 2 แจ่ม_(ข่าวหุ้น)
TCJ” แย้มผลงานปีนีพลิกมีกําไร พร้อมการันตีรายได้ทงปี
ั โต 10% หลังคาดงานภาครัฐทยอยออกมามากในครึงปีหลัง ลุ้นไตรมาส 2 โตแกร่ง
ซุ่มเจรจารับงานติดตังระเบียงให้กบั บริษทั พัฒนาคอนโดฯ หวังเพิมสัดส่วนรายได้รบั เหมามากขึน
VIBHA โค้งสองฟอร์มสดใส เดิ นหน้ าซืIอหุ้นโรงพยาบาล _(ทันหุ้น)
VIBHA ฟุ้ง Q2/2560 ฟอร์มบวก หลังขายการลงทุนรพ. 7 แห่ง รพ.ในเครือ พร้อมฟนั ธงปี 2560 รายได้ โตตามเป้า 10% จากปี ก่อน รับยอด
คนใช้บริการพุ่ง แถมเล็งซือหุน้ รพ.เอกชนเพิม เสริมแกร่งระยะยาว
MC ลุ้นปี นีI กาํ ไร989ล้านโต17% โบรกฯเชี ยร์“ซืIอ”เป้ า12.25บ._(ข่าวหุ้น)
โบรกฯ ปรับคําแนะนํ าเป็ น “ซือ” หุ้น MC ราคาเป้า 12.25 บาท อัพประมาณการกําไรปี 60 เป็ น 989 ล้านบาท โต 17.30% จ่อเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ Skincare ใหม่เพิมในช่วงครึงปีหลัง ชูแผนเพิมสัดส่วนยอดขายสินค้าไลฟ์สไตล์เป็ น 12% ภายในปี 62
BBL ปล่อยกู้'สิ ทธิ ชยั ’ 2.2 พันล.ซืIอหุ้น MILL_(ข่าวหุ้น)
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ปล่อยกู้ 2.2 พันล้าน ให้ “สิทธิชยั ลีสวัสดิตระกู
v ล” รับซือหุน้ บริษทั มิลล์คอน สตีล ไม่เกิน 1.2 พันล้านหุ้น หรือไม่
เกิน 29.99% ราคา 1.80 บาท สูงกว่าตลาด
BBL ปล่อยกู้2.2พันล.หนุนแผน'เสียหมู'ลุยซืIอหุ้นจากผถห._(ทันหุ้น)
BBL อนุ มตั วิ งเงินสินเชือ 2.2 พันล้านบาท ให้กบั "เสียหมู" สิทธิชยั ลีสวัสดิตระกู
v ล เดินหน้าแผนซือหุ้นสามัญและหุ้นบุรมิ สิทธิบางส่วนจากผู้
ถือหุน้ จํานวนไม่เกิน 1,215,919,539 หุน้ อัพสัดส่วนการถือหุน้ ขึนเป็ น 49.00%
MTLS สิ นเชือ Q2 โต 68% นิ วไฮต่อเนื อง 11 ไตรมาส เข้า SET 50 แน่ นอน_(ข่าวหุ้น)
เมืองไทยลิสซิง ไตรมาสสองโชว์นิวไฮต่อเนืองมากกว่า 11 ไตรมาส คาดสินเชือโต 68.2% กําไร 638 ล้านบาท เพิมขึน 18.9% ได้แรงหนุ น
เข้าช่วงไฮซีซนช่
ั วงเปิดเทมอ ลูกค้าต้องการเงินสดมากขึน ขณะทีเต็งเข้า SET50 รอบนี ราคาเป้าหมาย 40 บาท
'ฐิ ติกร’
’เพิ มเป้ าสิ นเชือโต10 รับศก.พืIน-ราคาเกษตรดีขึIน_(ข่าวหุ้น)
บมจ.ฐิตกิ ร หรือ TK ปรับเป้าพอร์ตสินเชือปี 60 โต 10% จากเดิม 5% หลังไตรมาส 1/60 เติบโตแรงจากเศรษฐกิจ และราคาเกษตรดีขนึ
TK อัพเป้ าสิ นเชือโตเท่าตัวรุกตปท.ผุดสาขาต่อยอด_(ทันหุ้น)
TK โชว์ไตรมาสแรกลูกหนีเช่าซือ โต 4.2% ประกาศปรับเป้าพอร์ตสินเชือปีนีเป็ นโต 10% จากเดิม 5% เตรียมแผนออกหุน้ กู้เพือเตรียมพร้อม
ในการขยายลูกหนีเช่าซืออีกครังภายในครึงปีหลัง พร้อมยําแผนอัพฐานธุรกิจต่างประเทศ เพิม 3 สาขาในกัมพูชาภายในปีนี และมองหาตลาด
ในประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
'ASP' หวันตลาด B/E วูบโชว์ดีลในมือกว่าแสนล._(ทันหุ้น)
ASP ประเมินภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังสดใสหลังเฟดปรับขึนอัตราดอกเบีย 0.25% ยึดกลยุทธ์การลงทุนด้วยการเลือกซือหุ้นรายตัว ส่วน
แนวโน้มการออกตั Qว B/E เริมยากขึน หลังบจ.หลายแห่งผิดนัดชําระ ขณะทีปจั จุบนั มีงานอันเดอร์ไรต์ดลี ออกหุ้นและตั Qว B/E มูลค่ารวมกว่า 1
แสนล้านบาท แต่เน้นออกหุน้ กู้เป็ นหลักเพือลดความกังวลของลูกค้า
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