p

u
d
n
u
o
R
s
e
g
n
a
h
c
x
E
l
a
n
o
ti
Interna

By International Relations Team
Corporate and Strategy








ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. เมี ย นมำร์ (Myanmar Securities and
Exchange Commission: MSEC) เปิ ดเผยว่า มีเพียง 2 – 3
บริษัท จากเดิม ที่ MSEC อนุ ม ัติ 6 บริษัท ที่พร้อ มจะเข้า จด
ทะเบี ย นใน ตลำดห ลั ก ทรั พ ย์ ย่ ำ ง กุ้ ง (Yangon Stock
Exchange: YSE) ตามทีม่ แี ผนเปิ ดซือ้ ขายเต็มรูปแบบในเดือน
มีนาคมนี้ โดยบริษัททัง้ หมดอยู่ระหว่างการเตรียมการในด้าน
การวิเ คราะห์ ส ถานะของบริษัท บรรษัท ภิบ าล รวมถึง การ
เตรียมการด้านกฎหมาย
ตลำดหลักทรัพย์เกำหลี (Korea Exchange: KRX) ประกาศ
แผนธุ ร กิจ ปี 2559 โดยมุ่ ง ปรับ โครงสร้า งของ KRX ให้เ ป็ น
รูปแบบ holding company ให้แล้วเสร็จภายในสิน้ ปี 2559 และ
แยก KOSPI, KOSDAQ และตลาดอนุ พนั ธ์ออกมาเป็ นบริษัท
ย่ อ ย นอกจากนี้ KRX มี แ ผนที่ จ ะเพิ่ ม เวลาการซื้ อ ขาย
หลัก ทรัพ ย์อีก 30 นาที จัด ให้มีก ารซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละ
อนุ พ ัน ธ์ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส รอ. เพิ่ม บทบาทการเป็ น CCP
ส าหรั บ OTC Derivatives และเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
เสถียรภาพในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ เช่น kill-switch
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ กำหลี (Korea Exchange: KRX) จัด ตัง้
Task Force ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย วาณิชธนากร นักกฎหมาย
และนักบัญชี เพื่อให้คาแนะนาบริษัท blue-chip ในเอเชียเพื่อ
เตรียมเข้าจดทะเบียนใน KRX โดยในเบือ้ งต้นมุ่งไปทีบ่ ริษทั ใน
เวียดนามและอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่ม จานวนบริษัทจดทะเบีย น
ต่างชาติในตลาด KOSPI ในปี 2559 นอกจากนี้ KRX ได้เริ่ม
โครงการวิจยั เกีย่ วกับการนาบริษทั จดทะเบียนในเวียดนามและ
อิน โดนี เ ซี ย เข้า มาจดทะเบี ย นใน KRX โดยศึก ษาทัง้ ด้ า น
ั หาและอุ ป สรรคในการเข้า จด
กฎหมาย บัญ ชี รวมถึ ง ป ญ
ทะเบียน พร้อมทางานร่วมกับก.ล.ต. แต่ละประเทศเพื่อบริหาร
จัดการความเสีย่ งของการกากับดูแล
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2561 เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางทางการเงินชัน้ นาของโลก โดยจะสร้าง crossborder access platform ในตลาดจี น และส่ ง เสริ ม การเป็ น
ศูนย์กลางเงินหยวน รวมถึงขยายธุรกิจทีเ่ ชื่อมโยงกันผ่านตลาด
หุน้ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดตราสารหนี้และตลาดเงิน เพื่อ
เป็ น multi-asset platform ทีเ่ ชื่อมโยงตลาดจีนและตลาดโลก
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European Energy Exchange (EEX) สร้ า งความร่ ว มมือ กับ
Power Exchange Central Europe (PXE) โดยซื้ อ หุ้ น ของ
PXE ทาให้กลายเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (ร้อยละ 66.67) คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 การร่วมมือกันครัง้ นี้
จะท าให้ EEX สามารถขยายสิน ค้า เข้า ไปยัง ยุ โ รปกลางและ
ตะวัน ออก เพิ่ม จ านวนสมาชิก และส่ ง เสริม การซื้อ ขายข้า ม
พรมแดน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ PXE ที่ต้องการสร้า งแพลทฟอร์ม
ของภูมภิ าคทีแ่ ข็งแกร่งมากขึน้
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ ำ บู ด ำ บี (Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) ได้ ร ับ รางวัล ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ดี เ ด่ น ด้ า น
นวัตกรรมจาก Capital Finance International ซึ่งเป็ นวารสาร
การเงินและแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจการเงินออนไลน์ทม่ี สี านักงาน
ใหญ่ตงั ้ อยู่ในกรุงลอนดอน จากผลงานเด่นด้านนวัตกรรม อาทิ
การออกเลขประจาตัวนักลงทุนได้ภายใน 60 วินาทีหลังการทา
ธุร กรรมด้ว ยบัต รประชาชน การเปิ ดเผยรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่ถือ
ครองมากกว่าร้อยละ 5 บนเว็บไซต์ ฯลฯ
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ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช ำ (Cambodia Securities
Exchange: CSX) จัดกิจกรรม “My First STOCK” เป็ นครัง้ แรก
ในวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านตลาด
ทุนแก่นักลงทุนบุคคลในกัมพูชา โดยนักลงทุนสามารถพบปะ
สอบถามข้ อ มู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นและเปิ ดบัญ ชี ก ับ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ทม่ี าให้บริการภายในงาน
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มมื อ กับ สมาคม CFA สิง คโปร์ และ MoneySENSE จัด
แคมเปญ The Save & Invest Portfolio Series เพื่อส่งเสริมและ
กระตุน้ ให้ผลู้ งทุนรายย่อยหันมาออมและลงทุนสาหรับอนาคต
ธนำคำรกลำงแห่งประเทศสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ร่ ว มกับ Temasek Foundation โรงเรีย น
ลีก วนยู (Lee Kuan Yew School of Public Policy: LKYSPP)
เปิ ดตั ว โครงการ ASEAN Financial Regulators' Executive
Programme (AFREP) ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ น าเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า น
กฏเกณฑ์ทางการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการ
เพื่อปูพน้ื ฐานความรูแ้ ละเนื้อหาเชิงลึกเพื่อเป็ นผูน้ าด้านการเงิน
ในภูมภิ าค
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หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนจีนและฮ่องกงร่วมเปิดตัวระบบ
ซื้ อ ขำยกองทุ น ระหว่ ำ งกั น (Mainland China and Hong
Kong Fund Mutual Recognition Service Platform) ภายใต้
โครงกำรเชื่ อ มโยงกำรซื้ อ ขำยกองทุ น Mainland – Hong
Kong Mutual Recognition of Funds (MRF) โ ด ย ร ะ บ บ
ดัง กล่ าวจะเชื่อ มโยงกับ Central Money Market Units (CMU)
ของ HKMA ซึ่งสถาบันในจีนและฮ่องกงสามารถทราบข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับกองทุน การจดทะเบียนกองทุน ผูด้ ูแลกองทุน และ
การชาระราคาของกองทุนที่เชื่อมโยงซื้อขายระหว่างกันภายใน
ระบบเดียว (single point) เพื่อสนับสนุ นเกณฑ์การเชื่อมโยงซื้อ
ขายกองทุน ลดต้นทุนการดาเนินงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ซือ้ ขายกองทุนระหว่างกัน ทัง้ นี้ มีแผนทีจ่ ะเชื่อมโยงระบบการซือ้
ขายกับระบบซือ้ ขายกองทุนต่างประเทศในภูมภิ าคอื่นด้วย
ในปี 2559 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) มีแ ผน
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านพลังงาน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และถ่านหิน
Euronext เตรียมเปิ ดตัวสัญญาซื้อขายน้ าตาลล่วงหน้ าเพื่อให้
ผูป้ ระกอบการน้ าตาลในสหภาพยุโรปได้ใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ป้องกันการเปลีย่ นแปลงของราคา ทัง้ นี้ สหภาพยุโรปเป็ นผูผ้ ลิต
รายใหญ่อนั ดับที่ 3 และเป็ นผูบ้ ริโภครายใหญ่อนั ดับที่ 2 ของโลก
Blackrock’s iShares เปิ ดตั ว iShares TA-25 Israel UCITS
ETF ซึ่ ง นั บ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น แรกที่ อ้ า งอิ ง บริ ษั ท
จดทะเบีย นรายใหญ่ 25 รายแรกในอิสราเอล ทัง้ นี้ ตลาดทุ น
อิสราเอลนับเป็ นหนึ่งในตลาดที่มกี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ฟ้ื น
ตัวได้เร็วหลังวิกฤติเศรษฐกิจ โดย ETF นี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงตลาดทุนอิสราเอลได้มากขึน้ ด้วย
Nasdaq เปิ ดตัวระบบ Nasdaq IR Insight สาหรับให้บริการแบบ
ครบวงจรส าหรับ ผู้ บ ริห ารทางการเงิน ในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษทั และภาพรวมตลาด ในเชิงกลยุทธ์
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
สำนั กงำนคณะกำกับดูแลกำรซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ของ
อเมริ กำ (U.S. Commodity Futures Trading Commission:
CFTC) เปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ www.whistleblower.gov เพื่ อ พัฒ นา
ระบบการให้เ บาะแสหรือ ข้อ มูล เกี่ย วกับ การกระท าความผิด
กฎหมายหลักทรัพย์
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดรับฟงั ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์
เกีย่ วกับการนาส่งเอกสารหรือการชีแ้ จงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และ 2) กฎเกณฑ์
การรายงานความยังยื
่ นโดยยึดหลัก “Comply or Explain” จนถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ เ กำหลี ( Korea Exchange: KRX) ปรั บ
เกณฑ์สาคัญ 7 เรื่อ งในปี 2559 ได้แ ก่ 1) ปรับ tick size ของ
mini KOSPI 200 options ให้ แ คบลง 2) ปรั บ กฎเกณฑ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินสารองสาหรับการชาระราคา 3) ยกเว้น
ภาษีการซือ้ ขายหลักทรัพย์จาก market maker สาหรับอนุ พนั ธ์ท่ี
อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายเพื่อป้องกันความเสีย่ ง 4) เพิ่ม
การดารงเงินกองทุนของบริษัทสมาชิกเพื่อเสถียรภาพของการ
ช าระราคา 5) จัด ให้ มี market maker ส าหรับ หลัก ทรัพ ย์ท่ีมี
สภาพคล่องต่ า 6) ปรับรูปแบบการซือ้ ขายสาหรับหลักทรัพย์ท่มี ี
สภาพคล่องต่ามาก 7) เพิม่ เครื่องมือทีช่ ่วยเพิม่ เสถียรภาพในการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ เช่น kill-switch เป็ นต้น
หน่ วยงำนก ำกั บ ดู แ ลตลำดทุ น จี น (China Securities
Regulatory Commission: CSRC) ประกาศยกเลิ ก เกณฑ์
Circuit Breaker หลังจากดัชนีตลาดหุ้นลดลงถึงร้อยละ 7 ทาให้
ตลาดหลักทรัพย์หยุดการซือ้ ขาย 2 วันในระหว่างวันเปิ ดทาการ
ซือ้ ขายสัปดาห์แรกของปี ทัง้ นี้ ยังคงเกณฑ์ daily price limit ใน
หุ้น รายตัว ไว้ท่ีร้อ ยละ 10 เช่ นเดิม นอกจากนี้ ในวัน เดีย วกัน
CSRC ยังออกเกณฑ์ให้ผู้ถอื หุ้นใหญ่ขายหุน้ ในตลาดรองไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของหุ้นทัง้ หมดที่ถือครองในทุก 3 เดือนโดยการขาย
หุ้น ในตลาดรองก าหนดให้ท าได้ใ นช่ ว ง pre-opening session
เท่านัน้
หน่ วยงำนกำกับดูแลในกลุ่มตลำดเกิ ดใหม่เข้าร่วมประชุ ม
IOSCO ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้หารือโดยให้ความสาคัญเรื่อง
digitalization แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก financial technology
(FinTech) ทัง้ ในด้านการพัฒนากฎเกณฑ์ การกากับดูแล ความ
เสีย่ ง (market risk) การให้ผลตอบแทน ฯลฯ โดยได้มกี ารจาลอง
สถานการณ์ ก รณี เ กิด cyber attack ด้ว ย นอกจากนี้ ได้ห ารือ
ประเด็นการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ นั ก
ลงทุนต่างชาติดว้ ย
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ตลำดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange) ปรับการ
ชาระราคาและส่งมอบเป็ น T+2 สาหรับการซื้อขายตราสารหนี้
ของยุโรปที่เ ป็ นสกุ ลเงิน ดอลลาร์สรอ. เริม่ วันที่ 25 มกราคม
2559

Information Technology (Cont)


Alternative Trading Venues


Chi-X Global ประกาศว่า J.C. Flowers & Co. ตกลงทีจ่ ะเข้า
ซื้ อ กิ จ ก า ร ข อ ง Chi-X Australia, Chi-X Japan แ ล ะ
Chi-Tech Hong Kong โดยคาดว่ า จะด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อนึ่ง J.C Flowers & Co เน้นการ
ลงทุ นในภาคธุรกิจการเงินทัวโลกและเป็
่
นนักลงทุ นที่ active
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกมากว่า 2 ทศวรรษ
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์โอซำก้ ำ (Osaka Securities Exchange:
OSE) มีแผนปรับระบบการซือ้ ขายอนุ พนั ธ์ใหม่ “J-GATE” เพื่อ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ในเรื่อ งของความเร็ว ความ
เสถียร และสนับสนุ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว
ยิง่ ขึน้
ตล ำด หลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ช ำติ อิ น เดี ย (National Stock
Exchange of India: NSE) เริม่ ใช้ระบบบริหารความเสีย่ งใน
การส่ ง ค าสั ง่ ซื้ อ ขายความเร็ ว สู ง (Ultra low latency risk
gateway) ซึ่ ง พั ฒ นาโดย GATElab บริ ษั ท ผลิ ต ซอฟแวร์
ทำงกำรเงิ นของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์ลอนดอน (London
Stock Exchange Group: LSEG) ระบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าส่ง
คาสังซื
่ ้อขายอนุ พนั ธ์ท่อี ้างอิงตราสารทุนของ NSE ได้ภายใน
เวลาต่ า กว่ า 30 microseconds หากค าสัง่ ซื้อ ขายนั ้น ผ่ า น
เกณฑ์ประเมินความเสีย่ งทีก่ าหนด
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) เลือกใช้ระบบ SMARTS Market Surveillance Platform
ของ Nasdaq เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของงานกากับดูแลการซื้อ
ขาย ทั ง้ นี้ NSE ใช้ ร ะบบซื้ อ ขาย X-stream ของ Nasdaq
เช่นกัน
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) เลือ กบริษัท Digital Asset เป็ น ผู้พ ัฒ นา
โซลูชนส์
ั ่ สาหรับเทคโนโลยีการลงบัญชีแบบกระจายตัว หรือ
Distributed Ledger Technology ซึ่ง จะช่ว ยเพิ่ม ความเร็ว ใน
การประมวลผลหลัง การซื้อ ขาย ลดความเสี่ยงและต้นทุ นใน
การกากับดูแลและต้นทุนการบริหารงาน โดยได้เข้าไปลงทุ น
ถือหุ้นใน Digital Asset ด้วยร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 14.9 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย อนึ่ง ASX มีแผนทีจ่ ะปรับยกระดับแพลท
ฟอร์มการซื้อขายและหลังการซื้อขายใหม่ โดยในเฟสแรกจะ
เปลีย่ นระบบซื้อขายและบริหารความเสีย่ งของ ASX ทัง้ หมด
ภายในปี 2559 และในเฟสที่ 2 ASX จะทางานร่วมกับ Digital
Asset เพือ่ ออกแบบโซลูชนส์
ั ่ ใหม่สาหรับระบบหลังการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ แทนที่ ร ะบบ CHESS เดิ ม โดยน าเอา
เทคโนโลยี blockchain แบบกระจายตัวมาใช้เพื่อลดภาระการ
ทางานของระบบชาระราคาหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ทใ่ี ช้อยูใ่ น
ปจั จุบนั คาดว่าจะดาเนินการได้ภายในปี 2560
บริ ษั ท Digital Asset Holdings ผู้ พ ั ฒ นาเทคโนโลยีก าร
ลงบัญชีแบบกระจายตัว หรือ Distributed Ledger Technology
สาหรับธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ประกาศว่า สามารถ
ระดมทุนได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สรอ. จากบริษทั ชัน้ นาใน
ระบบเศรษฐกิจการเงินโลก 13 แห่ง อันได้แก่ ABN AMRO,
Accenture, ASX, BNP Paribas, Broadridge Financial
Solutions, Citi, CME Ventures, Deutsche Börse Group,
ICAP, J.P. Morgan, Santander InnoVentures, Depository
Trust & Clearing Corporation (DTCC) และ PNC Financial
Services Group การลงทุ นใน Digital Asset นี้ แสดงให้เห็น
ถึ ง การตอบรับ ของสถาบัน การเงิน ชัน้ น าที่ ค รอบคลุ ม ทั ง้
ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ผู้ใ ห้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทัง้ นี้ Digital
Asset ตัง้ ขึ้น ในปี 2558 เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและความ
รวดเร็วในการชาระราคาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเทคโนโลยี
Distributed Ledger Technology อ นึ่ ง ICAP ซึ่ ง เ ป็ น ผู้
ให้บริก ารระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงระบบหลังการซื้อ ขาย ที่ได้เ ข้าไปลงทุ น ในบริษัท
Digital Asset ผ่ า น บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ Euclid Opportunities
เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของเทคโนโลยีน้ี แ ละมี แ ผนที่ จ ะน า
เทคโนโลยีดงั กล่าวไปใช้เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
(next-generation products) ตลอดจนนวัตกรรมอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
ตลำดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
ประกา ศควา มร่ ว มมื อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ร ะหว่ างกั น เมื่ อ วั น ที่
27 มกราคม 2559 โดยบริษัท Global Link Securities ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อยของ TWSE จะเข้าเป็ น remote trading member ของ
SGX ซึ่ง จะท าให้บ ริษัท สมาชิก ของ TWSE สามารถซื้อ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของ SGX ได้โดยตรง ทัง้ นี้ คาดว่าจะเริม่
ได้ในไตรมาส 2 ปี 2559
Thomson Reuters แถลงความร่วมมือกับ Startupbootcamp
FinTech Singapore เพื่อสนับสนุ นให้แก่บริษทั เริม่ ต้นกิจการที่
เข้ า ร่ ว มโครงการสามารถเข้า ถึ ง เทคโนโลยีแ ละข้ อ มู ล ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
European Securities and Markets Authority (ESMA) ร่ ว ม
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับหน่ วยงานกากับ
ดูแลของแคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กฏเกณฑ์ European
Markets Infrastructure Regulation (EMIR) เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้อมูลเกีย่ วกับการบริการชาระราคาและส่งมอบ





เมย์แบงก์กิมเอ็ง ร่วมมือกับ Fidessa Group ในการใช้ระบบ
การบริหารการสังซื
่ ้อขายหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าทัวโลก
่
Nasdaq และตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอำวี ฟ (Tel-Aviv Stock
Exchange: TASE) ประกาศร่วมมือเป็ นพันธมิตรกัน โดยมีแผน
ทีจ่ ะจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน (venture) ร่วมกันเพื่อสนับสนุ นบริษทั ที่
กาลังเติบโต (growth companies) ในประเทศอิสราเอล เพื่อให้
คาปรึกษา สร้างเครือข่ายและให้บริการข้อมูล ทัง้ นี้ จะประกาศ
รายละเอียดอีกครัง้ ภายในครึง่ แรกของปี 2559 นอกจากนี้ TASE
ยังตกลงใช้เทคโนโลยี Genium INET ของ Nasdaq ด้วย สาหรับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ทุกประเทศ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์

International Activities

19 มกรำคม 2559

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม WFE Working Committee ณ เมืองซูรคิ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยมี Six Swiss Exchange เป็ นเจ้าภาพการประชุม เพื่อรับทราบและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกีย่ วกับพัฒนาการทีส่ าคัญของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าร่วม Capacity Building
Program ของคณะทางาน Emerging Market Working Group ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นสมาชิกใน
คณะทางานนี้

26 มกรำคม 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากตลาดหลักทรัพย์ฮานอย ในการศึกษาดูงานด้าน Internal
Audit, Risk Management และ Compliance

28-29 มกรำคม 2559

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม AOSEF Working Committee ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญีป่ นุ่ และการจัด Workshop ในหัวข้อเรื่อง “Perspective on Post-Trading Landscape in Asia” การ
นาเสนอ Case Study : Analysis of U.S. Securities Market Structure and its Implications นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าพบผูบ้ ริหารบริษทั TOCOM เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตในด้าน
การพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์ และเข้าพบ JSFC เพื่อหารือความเป็ นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุน
รวมร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ
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