NEWS

BY THE NUMBER

+4.5% + เศรษฐกิจ: สศค.เผยตัวเลขประมาณจีดีพีปนี้ คาดโต 4.5% จากเดิม 3.5% ระบุตางชาติมองเศรษฐกิจ (ขาวหุน)
ปนี้ขยายตัวไมต่ํากวา 5% ขนเงินเขาตลาดหุน 2 สัปดาหเดือน มี.ค.10 กวา USD1.2b โตกวา 6.7%
สูงที่สุดในโลก เรงรัฐบาลแกปญหาการเมือง และมาบตาพุดกระทบเล็กนอย ถายืด 3 เดือนแค 0.2%
ของจีดีพี

GDP ป’10

+

AIT: มาแรง กอนขึ้น XD ปนผล 2.25 บาท ขณะที่พี/อี ต่ําติดดินที่ 5.73 เทา สวนทางอุตสาหกรรม (ทันหุน)
พี/อีสูงลิ่ว 16.31 เทา ผูบริหาร "ศิริพงษ อุนทรพันธุ" สงซิกพอใจผลงาน 1Q10 พรอมเดินหนารุก
ประมูลงานใหมไมต่ํากวา 2 พันลบ. ปูพรมแดงทั้งปกวาดรายได 4 พันลบ. ชัวร

+

AP: ยอดขาย 1Q10 พุง 2.9 พันลบ. สูงกวา 1Q09 หลังเปด 2 โครงการใหมแลวลูกคามั่นใจซื้อบาน (ขาวหุน)
เพิ่มขึ้น "วิษณุ" แยมรายไดโอน 1Q10 ทะลักสูงกวา 1Q09 และ 4Q09 เหตุลูกคาแหโอนจํานวนมาก
สวนวันที่ 2-3 เม.ย.นี้ เตรียมจัดงาน Grand Opening เปดตัวโครงการ RHYTHM รัชดา-หวยขวาง
มูลคา 2.2 พันลบ. อยางเปนทางการ ตั้งเปายอดขาย 80-90% ลาสุดมียอดขาย 70%

+

EASTW: "ประพันธ อัศวอารี" บิ๊กบอส EASTW วาดฝนปนี้ปมรายไดเติบโต 8% เทียบกับปกอนที่ (ทันหุน)
2.87 พันลบ. หลังมีความตองการใหน้ําเพิ่มขึ้น พรอมลั่นขอมีเอี่ยวพัฒนาโครงการแกมลิง ชี้น้ําทวมภัย
แลงถือเปนเรื่องที่สําคัญ เตรียมทุมงบ 10 ลบ. ทําการสํารวจอยางเรงดวน คาดไดเห็นโครงการในป
หนา สวนแผนลงทุนปนี้เดินหนาปรับปรุงคุณภาพ ทอเดินน้ําดิบและอุปกรณตางๆ ในงบ 100 ลบ.

+

GFPT: ลั่นราคาหุนทะยานรับผลบวกปนผลป 2009 แจม 2.50 บาท/หุน พวงขอบอรดแตกพารจาก 10 (ทันหุน)
บาท เหลือ 1 บาท เม.ย.นี้ หวังเพิ่มสภาพคลองรุนแรงเก็งกําไรหนาแนนขึ้น ขณะที่ยอดขายไกทะยาน
หลังไดมือดีญี่ปุน-ยุโรป หนุนหลังคาดดันสินคากระจายทั่วโลกลั่นปนี้เตรียมงบ 1.3 พันลบ. ลุยขยาย
ไลนไกปรุงรส หนุนกําลังการผลิตพุงอีก 40% แตะ 2.5 พันตัน/เดือน รายไดพุงไมต่ํากวา 10%

+

KBANK: วางเปาตัวเลข NIM ที่ 3.7-3.8% หลังสิ้นป 2009 ทําได 3.5% พรอมสรางธุรกิจใหมขณะ (ขาวหุน)
สินเชื่อจะเติบโตได 9% ดานแผนขยายกิจการในตางประเทศ อยูระหวางการหาพันธมิตรในอาเซียน
ทดแทนการตั้งสาขา

เม.ย.10

0

NVL: "นวลิสซิ่ง" เตรียมเสนอขายหุนใหกับแบงกอิสลาม (ไอแบงก) จํานวน 25% กอนที่ไอแบงกจะทํา (ขาวหุน)
เทนเดอรฯ ที่ราคา sums up book value อีก 24% รวมเปน 49% กลายเปนผูถือหุนใหญทันที คาด
กระบวนการทั้งหมดแลวเสร็จในเดือน เม.ย.นี้ ดาน "ธีระศักดิ์" ยอมรับอยูระหวางเจรจาซื้อหุนลิสซิ่ง
แหงหนึ่ง สวนผูบริหาร NVL กลาวเชนกันวา จะมีพันธมิตรใหมเขามาถือหุน อีกไมเกิน 2 เดือนดีลจบ
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PTT: รอจังหวะออกเงินกูอีก 2 หมื่นลบ. ภายในปนี้ ขยายฐานธุรกิจน้ํามัน-ปโตรเลียม-ถานหิน (ขาวหุน)
"ประเสริฐ" ย้ําสถาบันการเงินญี่ปุนมั่นใจ ปตท.แมการเมืองปวนและปญหามาบตาพุดยังคางคา

+

ROBINS: มีลุนบันทึกรายไดพิเศษ 1Q10 หลังไดรับคืนหนี้จากบริษัทรวม 447.9 ลบ. ดันผล (ขาวหุน)
ประกอบการ 1Q10 เติบโต ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมในชวง 2 เดือนแรกโต 7%
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+15% + SGP: ขยายตลาดจีน-เวียดนามหนุนอนาคตขึ้นแทนเศรษฐี สวนผลงานปเสือรับทรัพยนับไมถวน หลัง (ทันหุน)
ดีมานดพุงตามเศรษฐกิจผนึกกําลังรัฐจอขยับราคาขาย LPG หลังส.ค.นี้ แมทัพใหญ "ศุภชัย วีรบวร
พงศ" หมดหวง 2Q10 ไมหดตามโลวซีซั่น มีลุนผลงานสูงกวา 1Q10 ที่โต 15% ขานรับยอดขายจาก
เวียดนามสูงกวา 1 พันตัน/เดือน พรอมเรงเครื่องเร็วๆ นี้ แตะ 4 พันตัน
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SSI: คาดกําไร 1Q10 โตกาวกระโดดกวา 56% อยูที่ประมาณ 1.5-1.8 พันลบ. เนื่องจากปริมาณการ (ขาวหุน)
สงมอบเหล็กที่เพิ่มขึ้น ราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่สต็อกตนทุนต่ํา
สวนป 2010 คาดเติบโตไมต่ํากวา 165% ยอดการผลิต 2.7 แสนตัน
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