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Corporate and Strategy 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่เข้าร่วมเป็น
พันธมิตรกับ Climate Bond Initiative (CBI) ทัง้นี้  LSEG ให้
ความส าคญัและส่งเสรมิด้านการเงนิที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
หรือ green finance มาตัง้แต่ปี 2558 โดยมีการจดัตัง้หมวด
เฉพาะส าหรับหุ้นกู้ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green bond 
ปจัจุบนัม ีgreen bond 27 ตวัทีจ่ดทะเบยีนใน LSE รวม 6 สกุล
เงนิ ครอบคลุมสกุลเงนิรปีูและหยวนดว้ย  

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 
LSE) ประกาศบทบาทส าคญัของ LSE ในการเป็นแหล่งระดม
การออกพนัธบตัรสกุลเงนิหยวนชัน้น า หลงัจากรฐับาลฮงัการี
น าพนัธบตัรรฐับาลสกุลเงนิหยวนทีร่่วมมอืกบั Bank of China 
มูลค่า 1 พันล้านหยวน เข้าจดทะเบียนใน LSE ซึ่งนับเป็น
พนัธบตัรตัวที่สองที่ไม่ได้ออกโดยบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์จีน
และเป็นพนัธบตัรสกุลเงนิหยวนตวัที ่30 ทีเ่ขา้มาจดทะเบยีนใน 
LSE ในปี 2559  

 ตลาดหลักทรัพย์ Euronext เริ่มการเผยแพร่ข้อมูลของ  
Euronext ในตลาดทุนจนีผ่านบริษัทผู้ขายขอ้มูลในจนี 3 แห่ง 
คื อ  East Money, Shanghai DZH แ ล ะ  Shanghai Wind  
Information ทีไ่ดจ้ดัท าขอ้ตกลงระหว่างกนั เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าว ซึ่งจะท าให้นักลงทุนทัง้รายย่อยและสถาบนักว่า 100 
ล้านราย สามารถติดตามขอ้มูลของ Euronext ได้ในภาษาจีน 
อนึ่ง โครงการนี้เป็นผลจากความร่วมมอืที ่Euronext ได้จดัท า
กับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: 
SSE) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลระหว่างกนั 
โดยม ีSSE Infonet บรษิทัย่อยของ SSE ท าหน้าทีเ่ป็น market 
agent ใหก้บัการจดัท าขอ้ตกลงกบับรษิทัผูข้ายขอ้มลูขา้งตน้  

 European Energy Exchange (EEX) ตลาดสนิคา้พลงังานชัน้
น าของยุโรปและเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์
เยอรมนั (Deutsche Börse Group) เขา้ถอืหุน้ของ Cleartrade 
Exchange ตลาดอนุพนัธ์และสนิค้าโภคภณัฑใ์นสงิคโปร์ ครบ 
100% หลงัซือ้หุน้สว่นทีเ่หลอืมาจาก Freight Investor Holding 
ทัง้นี้  EEX มุ่งสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นตลาดสินค้า    
โภคภณัฑเ์พื่อขยายประเภทสนิคา้นอกเหนือจากกลุ่มพลงังาน 
และขยายการใหบ้รกิารนอกเหนือภูมภิาคยุโรป  

Corporate and Strategy (Cont) 

 ตลาดหลกัทรพัย์ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Stock Exchange: 
Tadawul) มแีผนทีจ่ะจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์ส าหรบับรษิทัขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายในปี 2560 เพื่อส่งเสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจประเทศผ่าน SMEs ที่เป็นกลไกส าคญัใน
การเพิม่ขดีความสามารถและสนบัสนุนการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 
Products and Services 

 ตลาดหลกัทรพัย์สิงคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) รบั
บริษัท Zhongrong International Futures ซึ่ง เป็นบริษัทของ
ฮ่องกง เขา้สมาชกิใหม่ในการซือ้ขายอนุพนัธ ์ทัง้นี้ SGX มุ่งขยาย
บทบาทเข้าไปยังจีน (Greater China) มากขึ้นผ่านเครือข่าย
ลกูคา้ของ Zhongrong  

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) และ 
ส ม า ค ม  REIT แ ห่ ง สิ ง ค โ ป ร์  (REIT Association of  
Singapore: REITAS) ร่วมกนัจดัการแขง่ขนั “REIT’s Race” ขึน้
ครัง้แรกที่สงิคโปร ์ในวนัที ่7 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งเสรมิและ
เผยแพร่เรื่อง REIT ใหน้กัลงทุนในสงิคโปรร์ูจ้กัมากยิง่ขึน้ 

 Monetary Authority of Singapore (MAS) แ ล ะ  National 
Research Foundation (NRF) ของสิงคโปร์ ร่วมมือกันจัดตัง้
หน่วยงานรบัผดิชอบเรื่อง FinTech มผีลตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 
2559 โดยจะเป็นศนูยร์วมครบวงจร (one-stop) ส าหรบัทุกเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกบั FinTech นอกจากนี้ MAS ร่วมกบัสมาคมธนาคาร 
(Association of Banks: ABS) ยังมีแผนจัด ง าน  “Inaugural  
Singapore Fintech Festival” ขึน้ในสงิคโปรร์ะหว่างวนัที่ 14-18 
พฤศจกิายน 2559 ดว้ย 

 FTSE Russell ผู้ จ ัดท าดัชนี  FTSE ประกาศ เ ปิดตัวดัชนี 
FTSE4Good ASEAN 5 ซึง่พฒันาขึน้โดยความร่วมมอืกบัตลาด
หลกัทรพัย์อาเซียน ดชันีดงักล่าวประกอบด้วยหลกัทรพัย์ของ
บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจที่
ค านึงถึงสงัคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักบรรษัทภิบาล จาก 5 
ประเทศ ไดแ้ก่ สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และไทย 
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 Eurex และตลาดหลกัทรพัยเ์กาหลี (Korea Exchange: KRX) 
ลงนามขยายขอบเขตสญัญาความร่วมมอืระหว่างกนัโดยเพิม่การ
จดทะเบยีนซือ้ขาย Mini KOSPI 200 index futures ในช่วงเวลา
ซื้อขายของ Eurex และ เพิ่มการซื้อขายและช าระราคา Euro 
STOXX 50 futures เป็นเงนิวอนในช่วงเวลาซือ้ขายของ KRX 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเงนิหยวนเพิม่เตมิภายในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยสญัญา
ดงักล่าวใชก้ารช าระราคาเงนิสดดว้ยสกุลเงนิหยวน ประกอบดว้ย 
สญัญาล่วงหน้า cash-settled Euro-RMB, Japanese yen-RMB 
และ Australian dollar-RMB จากเดิมที่ผูกค่าเงินกับดอลลาร ์
สรอ. อย่างเดยีว เพื่อให้ผู้ลงทุนมเีครื่องมอืที่หลากหลายในการ
ป้องกนัความเสีย่ง (hedging) ในค่าเงนิ 

 ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Dubai น าพันธบัตรอิสลามของ
รฐับาลอนิโดนีเซยีเขา้จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ มี
มูลค่าทัง้สิน้ 2.5 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. เพื่อสนับสนุนดูไบในการ
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอิสลาม ปจัจุบนัมูลค่าที่ก าหนดไว้ของ
พนัธบตัรอสิลามทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายใน Nasdaq Dubai มมีูลค่า 
42.31 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. 

 บริษัทผู้จดัท าดชันีจีน (China Exchanges Service: CESC) 
ปรบัปรุงดชันี CES Shanghai-Hong Kong Stock Connect 300 
(CES SHSC300) โดยเพิ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เซินเจิ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น CES Stock Connect 
300 Index (CES 300) โดยดชันีใหม่นี้จะมหีุ้น 100 อนัดบัแรก
ตามมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ในตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง 
เซีย่งไฮ ้และเซนิเจิน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการในใชด้ชันีอา้งองิที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมขา้มตลาดระหว่างกนั (cross-border) 

 ตลาดหลกัทรพัยนิ์วซีแลนด์ (NZX) จะเริ่มเปิดซื้อขายสญัญา
ฟิวเจอร์สและออฟชัน่ราคานม ซึ่งสญัญาซื้อขายดังกล่าวถูก
พฒันาขึน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการของเกษตรกรผูผ้ลตินมทีเ่พิม่
สงูขึน้เพื่อใชใ้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา
นม โดยประเทศนิวซแีลนดม์กีารสง่ออกผลผลตินมมากถงึรอ้ยละ 
95 ของนมที่ผลติได้ภายในประเทศ และปจัจุบนัเครื่องมอืทีช่่วย
ในการบรหิารความเสีย่งนัน้มน้ีอย จงึท าใหเ้กษตรกรเสยีเปรยีบ
ต่อคู่คา้ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืยุโรปซึง่มเีครื่องมอืดงักล่าว 
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 ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) เปิดตัว 
FinTech Hub ในนครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อสนับสนุนแนวทางของ
รฐับาลในการสนับสนุนการเติบโตของ FinTech และ Startups 
โดยจะม ีStartups ดา้นการเงนิ จ านวน 4 บรษิทัทีจ่ะยา้ยเขา้มา
จดัตัง้ส านกังานใน Hub ดงักล่าว  

 ตลาดหลกัทรพัย์เยอรมนั (Deutsche Börse: DB) ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพระบบการซือ้ขาย ETF ยุโรป โดยไดเ้ปิดตวับรกิาร
ใหม่  Xetra Quote Request ที่จ ะสนับสนุการซื้อขาย ETF 
รายการใหญ่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุดผ่านระบบการบรกิารที่
ครบวงจรของ DB โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบักระบวนการทุก
ขัน้ตอนใหเ้ป็นอตัโนมตั ิพรอ้มทัง้ลดความเสีย่งในการสง่มอบและ
ความเสีย่งจากคู่กรณี ปจัจุบนัการบรกิารครอบคลุม ETFs กว่า 
500 ตวั  

 กลุ่ มตลาดหลักทรัพย์ขอ งแคนาดา  Toronto Stock  
Exchange (TSX) แ ล ะ  TSX Venture Exchange (TSXV) 
เปิดตวัแอพลเิคชัน่ใหม่ทางมอืถอื ซึง่สามารถซือ้ผ่าน Apple App 
Store และ Google Play Store ไดแ้ก่ 1) TSX Investinit เพื่อใช้
ตดิตามขอ้มูลการเงนิของบรษิัทจดทะเบยีนใน TSX และ TSXV 
ได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว และ 2) TSX Discovery เพื่อเป็น
เครื่องมอืในการคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีน  

 ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (Toronto Stock Exchange: 
TSX) เตรียมเปิดตวัแพลทฟอร์ม TSX NAVex ซึ่งเป็นการรวม
ศูนย์เพื่อการซื้อขายและไถ่ถอนกองทุนรวม ที่พัฒนาขึ้นจาก
ระบบการซือ้ขายและช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยท์ีใ่ชอ้ยู่ใน
ปจัจุบัน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ใช้ทดสอบระบบและมี
ก าหนดทีจ่ะเริม่ใชอ้ย่างเป็นทางการในเดอืนมถุินายน 2559 นี้  

 Dubai Mercantile Exchange (DME) ประกาศเปิดตัวสัญญา
ซื้อขายน ้ ามันเชื้อเพลิง Middle East 180cst และ 380cst  
high-sulfur fuel oil (HSFO) โดยก าหนดเริ่มเปิดซื้อขายวันที ่  
16 พฤษภาคม 2559 นี้ สญัญาดงักล่าวอ้างอิงราคาจากแพลท 
(Platts) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถป้องกันความเสี่ยงจาก
ราคาน ้ามนัที่มกีารส่งมอบในกลุ่มประเทศรมิอ่าวเปอร์เซยี และ
สามารถท าก าไรจากส่วนต่างราคาระหว่างตลาดน ้ ามันใน
ตะวนัออกกลางและสงิคโปร ์



 

 

 

 หน่วยงานก ากบัดูแลของญ่ีปุ่ น (Japan Financial Services 
Agency: JFSA) ได้อ นุมัติ ให้  LCH.Clearnet เ ป็นบริษัทที่
สามารถใหบ้รกิารช าระราคาดว้ยเงนิสกุลอื่นๆ นอกเหนือจากเยน 
ส าหรบัธุรกรรม OTC Interest Rate Derivatives ในกลุ่มธนาคาร
ของญีปุ่น่ 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) เปิดตวัระบบ Pre-Trade Risk Management 
(PTRM) ส ำหรบัตลำดอนุพนัธ์ โดยระบบดงักล่ำวจะช่วยผู้ร่วม
ตลำดในส่วนของ pre-trade controls นอกจำกน้ี จะช่วยป้องกนั
ควำมเสี่ยงของส ำนักหกับญัชแีละเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัของ HKEX 

 Eurex Clearing ต้อนรับ Equilend ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มการ
ใหบ้รกิารซือ้ขายและบรกิารหลงัการซื้อขายหลกัทรพัย์ เขา้เป็น
หนึ่งในผูใ้ชบ้รกิารของ Lending CCP ของ Eurex Clearing โดย
ไดเ้ชื่อมต่อระบบการใหย้มืหลกัทรพัยก์นัอย่างสมบูรณ์และพรอ้ม
ให้บริการตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่
ลูกค้าของ Equilend ในการท าธุรกรรมการยืมหลกัทรัพย์เพื่อ
สนบัสนุนการท ารายการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

 Euronext ประกาศความส าเรจ็ในการน าระบบช าระราคาและรบั
ฝากหลกัทรพัย์ของโปรตุเกส Interbolsa ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของ Euronext Lisbon เขา้สู่แพลทฟอรม์ TARGET2-Securities 
(T2S) เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

 Eurex Clearing เปิดตวัโมเดลการใหบ้รกิารใหม่ทีเ่รยีกว่า “ISA 
Direct” เพื่อเปิดให้ buy-side สามารถเชื่อมต่อและจดัท าสญัญา
กบัส านักหกับญัชไีด้โดยตรงผ่านการสนับสนุนของผู้ทีท่ าหน้าที่
เป็น clearing agent นบัเป็นการเปลีย่นบรบิทดา้นกฎเกณฑแ์ละ
สนับสนุนให้เกดิความปลอดภยั ความมัน่คง และประสทิธภิาพ
ของระบบโดยรวม ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทั buy-side จะไดร้บัประโยชน์
จากการลดความเสี่ยงของคู่กรณีและเพิ่มความปลอดภยัให้กบั
สนิทรัพย์ที่ถือครอง และในส่วนของ clearing agent จะได้รับ
ประโยชน์จากการลดสดัส่วนการด ารงสนิทรพัย์ส าหรบัธุรกรรม
ของลกูคา้ในขณะทีย่งัคงรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ไวไ้ด ้ 

 ส านักหกับญัชีของตลาดซ้ือขายทองค าและสินค้าโภคภณัฑ์
ข อ ง ดู ไ บ  (Dubai Commodities Clearing Corporation: 
DCCC) ขยายการรบัฝากเงนิหลกัประกนัใหค้รอบคลุมสกุลเงนิใน
กลุ่มประเทศ G6 ไดแ้ก่ ยโูร ปอนด ์และเยน เพิม่เตมิจากปจัจุบนั
ทีร่บัเฉพาะเงนิสกุลเดอรแ์ฮมสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสแ์ละดอลลาร ์
สรอ. ซึ่งการให้บริการดงักล่าวจะเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่สมาชกิโดยไม่จ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินให้อยู่ในรูปสกุล
เงนิดอลลาร ์สรอ. เพยีงสกุลเดยีว 
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 ตลาดหลกัทรพัย ์Nasdaq (NDAQ) เปิดตวั Nasdaq Validator 
ซึ่งเป็น API อิสระส าหรับการทดสอบระบบของอุตสาหกรรม
ตลาดทุน เพื่อสนับสนุนระบบงานของตลาดหลกัทรพัย์ ส่งมอบ
และช าระราคาหลกัทรพัย ์ในการลดตน้ทุนและความซบัซอ้นของ
การประกนัคุณภาพ และลดเวลาการทดสอบระบบ ท าใหส้ามารถ
น าเสนอบรกิารใหม่ๆ ออกสูต่ลาดไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้  

 

Alliances 

 ตลาดหลักทรพัย์โฮจิมินห์ (Hochiminh Stock Exchange: 
HOSE) แ ล ะ  ตล าดหลักท รัพ ย์ฮ านอย  (Hanoi Stock  
Exchange: HNX) ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง
กนัในด้านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและขอ้มูล การสร้าง
มาตรฐานและตวัชีว้ดัร่วมกนัในดา้นการพฒันาบรรษทัภบิาล การ
เติบโตแบบยัง่ยืน การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อยกระดับ
ตลาดทุนเวยีดนามใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore Exchange: SGX) และ  
China Construction Bank (CCB) ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืในการสง่เสรมิใหต้ลาดทุนสงิคโปรเ์ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่ม
บรษิทัจนี เพื่อสนบัสนุนและสง่เสรมิการจดทะเบยีนใน SGX 

 ตลาดหลกัทรพัยน์อรเ์วย ์(Oslo Børs) ลงนามต่ออายุบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน 
(London Stock Exchange Group: LSEG) ต่อไปอกี 5 ปี โดย
การต่ออายุความร่วมมือจะครอบคลุมถึงการค านวณ NIBOR 
และการพฒันาตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืก North Sea dark pool 
ซึ่งด าเนินการโดย MilleniumIT ให้สามารถท างานร่วมกับ  
Turquoise Uncross™ ทั ้ ง นี้  LSEG เ ป็ น ผู้ พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีส าหรบัซื้อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ และอนุพนัธ์
ส าหรบั Oslo Børs ตัง้แต่ปี 2552  

 ตลาดซ้ือขายทองค าและสินค้าโภคภณัฑ์ของดูไบ (Dubai 
Gold & Commodities Exchange: DGCX) ล งนามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัธนาคารไอซบีซี ีเพื่อสรา้งความร่วมมอื
ดา้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการสรรหาบรกิารเพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกจิการซือ้ขายอนุพนัธ์ระหว่างประเทศตะวนัออกกลาง
และเอเชยี พร้อมศกึษาความเป็นไปได้ในการที่ธนาคารไอซบีซีี
จะเป็นตวักลางในการช าระเงนิใหแ้ก่ส านกัหกับญัช ี(DCCC) ของ
ตลาดดงักล่าว นอกจากนี้ DGCX ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืกบั Agricultural Bank of China (ABC) สาขา DIFC โดย
เน้นความร่วมมอืด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ กลยุทธ์ และขอ้มูล
การตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเพิม่ปรมิาณการซือ้ขายสนิคา้โลหะมคี่า 
และสนิคา้โภคภณัฑ ์ระหว่างตลาดจนีและตะวนัออกกลาง 


