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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ M-DAQ ฟิ นเทคชัน้ นาในภูมิภาคเอเชี ย จัดทาข้อมูลราคาหุ้น SET50
เทียบราคา 10 สกุลเงิ นต่างประเทศแบบเรียลไทม์ครัง้ แรก เริ่ ม 13 ก.ค. นี้
ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย ร่วมกับ M-DAQ ฟิ นเทคชัน้ นาในภูมิ ภาคเอเชี ย นานวัตกรรมการ
ให้บริ การข้อมูลการลงทุน แสดงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ SET50 ในสกุลเงิ นต่างประเทศ 10 สกุลเงิ นแบบ
เรียลไทม์ครังแรก
้
เพื่อเพิ่ มความสะดวกให้ผลู้ งทุน รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล หวังขยายฐาน
ผูล้ งทุน เพิ่ มความน่ าสนใจของหลักทรัพย์ไทย พร้อมให้บริการอย่างเป็ นทางการ 13 ก.ค. นี้ ที่ www.set.or.th
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จดั การ หัวหน้ าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิ ดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ M-DAQ บริษทั เทคโนโลยีทางการเงินชัน้ นาในเอเชีย นานวัตกรรมคานวณ
ราคาหลักทรัพย์ดว้ ยการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank FX Rate) แสดงราคาหลักทรัพย์ 50
อัน ดับ แรก (SET50) ใน 10 สกุ ล เงิน ต่ า งประเทศแบบเรีย ลไทม์ ค รัง้ แรก เพื่อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ล งทุ น
โดยเฉพาะผู้ลงทุน บุค คลต่ า งชาติท่สี นใจหุ้น ไทย ได้นาข้อ มูล ไปวิเ คราะห์ก่อ นการตัด สิน ใจลงทุน ขณะที่บ ริษัท
หลักทรัพย์สามารถนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิงเพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าได้
“ความร่วมมือกับ M-DAQ จัดทาข้อมูลครัง้ นี้ ถือเป็ นการเพิม่ โอกาสให้ผู้ลงทุนต่างชาติหนั มาลงทุนในตลาดทุนไทย
มากยิง่ ขึน้ ข้อมูลดังกล่าวจะทาให้ผลู้ งทุนสามารถเปรียบเทียบราคาหุน้ เพื่อบริหารพอร์ตการลงทุนได้สะดวก อีกทัง้
ช่วยเพิม่ ความน่ าสนใจให้แก่หลักทรัพย์ไทย ซึง่ เป็ นหนึ่งในแผนกลยุทธ์สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีพ่ ร้อมเติบโต
ด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with New Opportunities)” นายศรพลกล่าว
นายริชาร์ด โค กรรมการผูจ้ ดั การและผูก้ ่อตัง้ บริษทั M-DAQ เปิ ดเผยว่า Trading the Right Chart™ ได้ออกแบบมา
โดยเฉพาะสาหรับตลาดหลักทรัพย์ชนั ้ นา เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ มีกลุ่มผูล้ งทุนและผู้เกีย่ วข้องที่
หลากหลาย โดยการจัดทาข้อมูลดังกล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกในการซือ้ ขายหุน้ ระหว่างประเทศเพื่อสร้างสภาพ
คล่องมากขึน้
การจัดทาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ไทย เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ 10 สกุลเงิน ประกอบด้วย ดอลลาร์ออสเตรเลีย หยวน
จีน ยูโร ปอนด์องั กฤษ ดอลลาร์ฮ่องกง รูเปี ยอินโดนีเซีย เยน ริงกิตมาเลเซีย ดอลลาร์สงิ คโปร์ และ ดอลลาร์ สรอ.
โดยราคาทีแ่ สดงนัน้ เป็ นราคาทีย่ งั อาจเปลีย่ นแปลงได้ (Indicative price)
ผูล้ งทุนสามารถติดตามข้อมูลและดู รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.set.or.th เมนู ข้อมูลการซื้อขาย ตราสารทุน
Foreign Currency Indicative Stock Quote
*********************************************************

เกี่ยวกับ M-DAQ
M-DAQ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2553 เป็ นบริษทั เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ชัน้ นาในภูมภิ าคเอเชีย ทีม่ สี านักงาน
ใหญ่ทป่ี ระเทศสิงคโปร์ ด้วยวิสยั ทัศน์ท่มี ุ่งมันที
่ ่จะสร้างโลกที่ไร้พรมแดนทางการเงิน M-DAQ เป็ นหนึ่งในบริษัท
Fintech ที่มีมูลค่าสูงสุดในภูมิภาค ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมลงทุนคือ NTT
Communications ประเทศญีป่ ่ นุ บริษทั ซัมซุง และบริษทั หลักทรัพย์ Kiwoom Securities ของประเทศเกาหลีใต้ ทัง้ นี้
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.m-daq.com
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