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Monetary Authority of Singapore (MAS) ประกาศใช้ เ งิ น  CME Group ได้รบั อนุ ญาตจากทางการญี่ป่ ุ นให้เ ป็ น Foreign
สกุลหยวน (RMB) เป็ นเงินทุนสารองระหว่างประเทศ โดยเริม่
Clearing Organization (FCO) เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2559
ตัง้ แต่ เ ดือ นมิถุ น ายน 2559 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ง การด าเนิ น การ
สถานะดังกล่าวเอื้อให้ CME Clearing สามารถทาหน้าที่ชาระ
ดังกล่าวเป็ นการตอบสนองต่อการเปิ ดเสรีสกุลเงินหยวนของจีน
ราคาสัญ ญาสวอปอัต ราดอกเบี้ย ที่ไ ม่ ใ ช่ ส กุ ล เงิน เยนให้ ก ับ
ในตลาดเงิน เพื่อ ให้เ งิน หยวนเป็ น ที่ย อมรับ มากขึ้น จากนั ก
สถาบันการเงินในญี่ป่ ุนได้ นับเป็ นอีกขัน้ ของความสาเร็จในการ
ลงทุนสถาบันทัวโลก
่
ขยายบริการสู่เอเชีย โดยเชื่อมต่ อตลาดสัญญาสวอปในระดับ
ตล าดหลั ก ท รั พ ย์ ไ ต้ หวั น ( Taiwan Stock Exchange:
โลกสู่ ญ่ี ป่ ุ น อี ก ทั ง้ เป็ นการย้ า จุ ด ยื น ของโตเกี ย วในฐานะ
ศูนย์กลางของ OTC derivatives อีกด้วย
TWSE) ร่วมกับ Taiwan Index Plus (TIP) จัดงานสัมมนาเพื่อ
ตอกย้ า ความแข็ง แกร่ ง ของตลาด ETF ไต้ ห วัน หลัง จากที่  สถาบั น การเงิ น 7 แห่ ง ได้ แ ก่ BNP Paribas Securities
Services, Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext,
หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลได้ เ ปิ ดเกณฑ์ ใ ห้ มีผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ETF ที่
หลากหลายมานับแต่ปี 2557 ซึง่ ขณะนัน้ ขนาดของตลาด ETF
S2iEM และ Société Générale ร่ ว มกับ Paris EUROPLACE
คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ของมูลค่าซือ้ ขาย โดยได้เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ
ได้ประกาศความร่วมมือในการศึกษาเพื่อพัฒนาบริการหลังการ
9.9 ของมูลค่าซือ้ ขายในปี 2559 ทัง้ นี้ TWSE พร้อมสร้างความ
ซื้อ ขายสาหรับ SMEs ในยุ โ รปโดยใช้เ ทคโนโลยี blockchain
ร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์อ่นื ในต่างประเทศเพื่อมี ETF ที่
เพื่อ เพิ่ม ช่ อ งทางในการเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น ของ SMEs และ
หลากหลายจากต่ า งประเทศและเพื่อ สนั บ สนุ น ให้ต ลาดทุ น
สอดคล้องกับกรอบกฎเกณฑ์ใหม่ท่สี นับสนุ นการใช้เทคโนโลยี
ไต้หวันก้าวสูร่ ะดับสากลมากขึน้
blockchain ในธุรกิจหลักทรัพย์
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australian Securities  World Federation of Exchanges (WFE) เผยผลการสารวจ
Exchange: ASX) ประกาศลงทุ น ในบริ ษั ท Digital Asset
ความเห็นด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของผูเ้ กีย่ วข้องในตลาดทุน
Holdings เพิ่ม คิด เป็ นมูลค่ า 7.1 ล้า นดอลลาร์สรอ. ส่ง ผลให้
พบว่ า กว่ า ร้ อ ยละ 90 ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ี ใ ห้ ข้อ มู ล มี
ASX ถือ ครองหุ้น ของ Digital Asset คิดเป็ น ร้อ ยละ 8.5 โดย
โครงการที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาด้า นความยัง่ ยืนและ ESG
ASX จะส่งผู้แทนเข้ามาเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการของ Digital
โดยเน้นทีโ่ ครงการให้ความรูผ้ อู้ อกหลักทรัพย์และนักลงทุนเป็ น
Asset ด้วย นอกจากนี้ ASX ได้แต่ งตัง้ ให้ Digital Asset เป็ น
หลัก รวมถึ ง การพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น Green
preferred partner เพื่อพัฒนาโซลูชนส์
ั ่ การลงบัญชีแบบกระจาย
Bonds และเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน ESG เป็ นสิง่ จาเป็ น
ตัว (distributed ledger technology solution) ส าหรับ บริก าร
ทัง้ นี้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ห ลายแห่ ง มีแ ผนออกผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ
หลังการซือ้ ขายของตลาดทุนออสเตรเลียด้วย
index ทีอ่ า้ งอิงกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse: DB) และ กลุ่ม
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange Products and Services
Group: LSEG) ออกประกาศร่ ว มกัน เมื่อ วัน ที่ 24 มิถุ น ายน  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
2559 ว่าแผนการควบรวมกิจการระหว่ างกันยังคงดาเนินไป
Exchange: CSX) จัดงานสัมมนา “Securities Market: A Path
อย่างต่อเนื่องตามที่เคยมีมติร่วมกัน โดยการลงประชามติให้ส
towards Growing Business” ใ นวั น ที่ 7 มิ ถุ นา ย น 2 5 5 9
หราชอาณาจักรออกจากสภาพยุโรปไม่ได้มผี ลกระทบต่อแผน
ณ กรุงพนมเปญ เพื่อส่งเสริมบริษัทในกัมพูชาในการระดมทุน
ควบรวมดังกล่าว
และขยายธุรกิจผ่านการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
เปิ ดตัวโครงการ Listing Incubator Program ซึง่ จะให้คาปรึกษา
และอ านวยความสะดวกแก่ บ ริษัท ที่มีศ ัก ยภาพในการเข้า จด
ทะเบียนใน CSX
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ด ตัว ดัช นี ค วามยัง่ ยืน ส าหรับ บริษัท ที่จ ดทะเบีย นใน SGX
จัด ท าโดยบริษัท Sustainalytics ผู้ จ ัด ท าเรทติ้ง และวิจ ัย ด้ า น
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึง่ กลุ่มดัชนีดงั กล่าว
ประกอบด้วยดัชนี 4 ตัว การคัดเลือกบริษทั เพื่อเข้าไปอยู่ในดัชนี
ดังกล่า วนัน้ พิจ ารณาจากการเป็ นบริษัทชัน้ น าทางด้า น ESG
รวมไปถึ ง บริษั ท จะต้ อ งมีส ภาพคล่ อ งไม่ ต่ า กว่ า มาตรฐานที่
กาหนดด้วย
MSCI ประกาศเลื่อ นการน า China A Share เข้า ค านวณใน
MSCI Emerging Market เนื่องจากเห็นว่าควรรอดูความชัดเจน
ของนโยบาย QFII ในการกาหนดโควต้าการลงทุนใน China A
โดยจะเลื่อนการพิจารณาไปรอบเดือนมิถุนายน 2560 ทัง้ นี้ ส่งผล
ให้น้าหนักของหุน้ จีนใน MSCI ยังคงเป็ นร้อยละ 23.9 จากเดิมที่
MSCI มีแผนที่จะเพิม่ น้ าหนักหุ้นจีนทัง้ China, China A-Share
และ China Overseas รวมน้าหนัก ร้อยละ 43.6 ภายในปี 2563
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearin: HKEX) และ Thomson Reuters เปิ ดตัวกลุ่มดัชนีเงิน
หยวน (Renminbi indices) เพื่อสะท้อนค่าเงินหยวนต่อสกุลเงิน
หลัก ในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่สาคัญของจีน โดยดัช นีหลักจะเป็ น
ค่าเงินหยวนนอกประเทศ (CNH) และค่าเงินสกุลเงินอื่นอีก 14
สกุลเงิน ซึ่งจะทาให้ผู้ร่วมตลาดสามารถเห็นพัฒนาการของเงิน
หยวน โดยการคานวณดัชนีจะเป็ นค่าเงินรายชัวโมงและใช้
่
อตั รา
แลกเปลีย่ น WM/Reuters เป็ นตัวอ้างอิง ซึง่ เป็ นอัตราแลกเปลีย่ น
อ้างอิงชัน้ นาสาหรับดัชนีและสัญญาทางการเงินทัวโลก
่
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ด ตัว ผลิต ภัณฑ์ Leveraged and Inverse
(L&I Products) ตั ว แ ร ก โ ดย พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ นแ บ บ
structured ETF ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์บริหารความเสีย่ งทางการเงิน
ในด้านราคารายวัน และผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีอา้ งอิง ซึง่
ถือเป็ นพัฒนาการที่สาคัญในการพัฒนาเครื่องมีอทางการเงินที่
หลากหลายของตลาด ETF ของฮ่องกง
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ขยายเวลา
ซือ้ ขายในช่วงเวลาซื้อขายปกติ (regular session) ของตราสาร
ทุน อนุ พนั ธ์ และสินค้าโภคภัณฑ์เพิม่ 30 นาทีในช่วงปิ ดตลาด
โดยช่วงเวลาซื้อขายตราสารทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ปี รับใหม่
คือ 09.00 – 15.30 น. และอนุ พนั ธ์คือ 09.00 – 15.45 น. เริ่ม
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้
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กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group)
เปิ ดตัวบริการข่าวออนไลน์ “JPX Markets Today” เพื่อเผยแพร่
ผ่ า นช่ อ งทางของ Thomson Reuters ซึ่ง จะเริ่ม ให้ บ ริก ารบน
YouTube® ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) เปิ ดตัวพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินหยวนตัวแรกที่มกี ารออก
นอกสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าจดทะเบียนใน LSE ด้วยมูลค่า
3 พั น ล้ า นหยวน หรื อ ประมาณ 300 ล้ า นปอนด์ นั บ เป็ น
พัฒนาการสาคัญที่เป็ นการเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างจีนและ
กรุงลอนดอน อนึ่ง การที่ LSE นาพันธบัตรเข้าจดทะเบียนครัง้ นี้
เป็ นการตอกย้าการเป็ นศูนย์กลางชัน้ นาของโลกสาหรับพันธบัตร
สกุลเงินหยวน โดยในปี 2559 นี้ LSE รับจดทะเบียนพันธบัตร
สกุลเงินหยวนมากกว่า 50 ตัวด้วยกัน ซึ่งมากกว่าทุกประเทศที่
ไม่ได้อยู่ใน Greater China
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) เปิ ดตัว ETF แรกทีอ่ อกโดยบริษทั ผูอ้ อก ETF อิสระของจีน
คือ บริษทั Fullgoal Asset Management ซึง่ เป็ นกองทุน ETF ที่
ติ ด ตามดั ช นี FTSE China Onshore Sovereign และ Policy
Bank Bond Index ซึ่งครอบคลุมตลาดพันธบัตรของจีนที่นับว่า
ใหญ่ เ ป็ นอัน ดับ ที่ 3 ของโลก ทัง้ นี้ ETF ดัง กล่ า วจะเข้า จด
ทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์อติ าลีดว้ ย (Borsa Italiana)
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ประกาศว่ า ELITE Connect ซึ่ ง เป็ นแพลท
ฟอร์มดิจติ อลสาหรับบริษทั จดทะเบียน สถาบันตัวกลางและนัก
ลงทุ น สถาบัน ของ LSEG ได้ ร ับ การคัด เลือ กจาก Canadian
Investor Relations Institute (CIRI) ซึง่ เป็ นกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
IR ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เป็ นอันดับ 3 ของโลก ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการ webcast
แต่เพียงผูเ้ ดียว สาหรับทุกกิจกรรมที่ CIRI จะจัดขึน้ โดยสมาชิก
ของ CIRI สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ แ พลทฟอร์ ม ของ ELITE
Connect ได้ด้ว ย นับ เป็ น การใช้ ELITE Connect เพื่อ กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบอาชีพ IR และนักลงทุนได้เป็ น
อย่างดี
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ร่วมกับ Boat Services เปิ ดตัว TRADEcho ซึง่
เป็ น การผสมผสานบริก ารรายงานข้อ มู ล การซื้อ ขายส าหรับ
รายการซื้อขายนอกตลาดแบบเรียลไทม์ (OTC Trade Report)
ของทัง้ สองแห่ ง เข้า ด้ ว ยกัน เพื่อ ความสะดวกของลู ก ค้ า และ
สอดคล้องตามเกณฑ์ใหม่ multi-asset class MiFID II มีกาหนด
เปิ ดบริการในต้นปี 2560 ก่อนที่ MiFID II จะมีผลบังคับใช้ในปี
2561
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ธนาคารแห่ ง ประเทศอัง กฤษ (Bank of England) เปิ ด ตัว  CME Group ประกาศเปิ ดตัวสัญญาล่วงหน้าและออฟชันสิ
่ นค้า
FinTech Accelerator เพื่อทางานร่วมกันกับ FinTech firms และ
ข้าวสาลีจากสหภาพยุโรป โดยจะเริม่ ซือ้ ขายในวันที่ 12 กันยายน
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ FinTech เพื่อการ
2559 สัญญาดังกล่าวมีการส่งมอบจริงและซือ้ ขายเป็ นสกุลเงินยู
ดาเนินธุรกิจธนาคารกลาง โดย FinTech firms จะได้ประโยชน์ใน
โร ซึง่ จะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถบริหารความเสีย่ งของทัง้ ราคาสินค้า
การแสดงโซลู ช ัน่ ส์ต่ า งๆ อีก ทัง้ ยัง สามารถใช้ป ระโยชน์ จ าก
และราคาในการจัดเก็บสินค้าได้สะท้อนกับความเป็ นจริงในตลาด
เครือข่ายบริษทั ที่ Accelerator จัดตัง้ ขึน้ ด้วย
ของสหภาพยุโ รปมากยิ่งขึ้น และสามารถรับมอบส่ง มอบได้ท่ี
Bats Global Market เปิ ดตัว iShares MSCI China A ETF เข้า
คลังสินค้าหลักๆ หลายแห่งในประเทศฝรังเศส
่
พร้อมทัง้ เลือกที่
ซือ้ ขาย โดยอ้างอิงดัชนีทป่ี ระกอบด้วยหลักทรัพย์จนี ทีซ่ อ้ื ขายใน
จะถือใบรับของคลังสินค้าไว้เพื่อทีจ่ ะรับมอบส่งมอบในอนาคตได้
ตลาดหลักทรัพย์เซีย่ งไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้ นับเป็ นตัว  CME Group เพิม่ สัญญาซือ้ ขายสินค้าเกษตรในกลุ่มปาล์มอีก 4
ที่ 42 ของผลิตภัณฑ์ของ iShares ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายใน Bats
สั ญ ญ า ไ ด้ แ ก่ USD Malaysian Crude Palm Oil
ทัง้ นี้ Bats เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ของการซื้อ ขาย ETF ในตลาดทุ น
Calendar futures (CPO), USD Malaysian Palm Olean
สหรัฐอเมริกา
Calendar futures (OPF), USD Malaysian Crude Palm Oil
STOXX บริษัท ผู้จ ัด ท าดัช นี ใ นเครือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน
Average Price option (POO), และ the Bursa Malaysia Crude
ประกาศว่ า ดัช นี EURO STOXX 50 Index ซึ่ง เป็ นดัช นี หุ้ น
Palm Oil-Gasoil Spread futures (POG) โดยจะเริ่ม ซื้อ ขายใน
บลูชิพชัน้ นาในกลุ่มประเทศยุโรป ได้เป็ นดัชนีอ้างอิงของ ETF
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นี้
ใ น ป ระ เ ท ศ ไ ต้ ห วั น ที่ อ อ กโ ด ย บ ริ ษั ท Yuanta Securities  คณะกรรมการกากับดูแลตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้ าของ
Investment Trust บริษทั จัดการกองทุนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในไต้หวัน ซึง่
สหรัฐอเมริกา (Commodity Futures Trading Commission:
นับเป็ นก้าวสาคัญของ STOXX ในการขยายสูต่ ลาดทุนในเอเชีย
CFTC) ได้อนุ มตั ิให้ Clear Markets North America, Inc. เป็ นผู้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse: DB) เปิ ด ตัว
ให้บ ริก าร Swap Execution Facility (SEF) อย่ า งเป็ น ทางการ
แพลทฟอร์มสาหรับการลงทุนในธุรกิจ venture capital ทีเ่ รียกว่า
โดยที่ SEF นั น้ หมายถึง ผู้ใ ห้บ ริก ารซื้อ ขายสัญ ญาสวอป มี
corporate venture capital (CVC) platform หรือ DB1 Ventures
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการซือ้ ขายสัญญาสวอป
โดยทีมงาน DB1 Ventures จะดูแลเรื่องการลงทุนและบริหารการ
มากยิง่ ขึน้
ถือครองหุ้นส่วนน้อยของ DB เน้นไปที่กลุ่ม fintech firms ที่อยู่
ในช่วงเริม่ ต้นจนถึงช่วงเติบโตและมุ่งเป็ นพันธมิตรเพื่อประโยชน์ Post Trade Services
ร่วมกัน นับเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของ DB  Torstone Technology ผู้น าด้ า นการให้ บ ริ ก ารระบบหลัง
“Accelerate”
การซื้อขายหลักทรัพย์และอนุ พนั ธ์ “Inferno” เริ่มเปิ ดให้บริการ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล ั ก เ ซ ม เ บิ ร์ ก ( Luxembourg Stock
ระบบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ใน
Exchange: LuXSE) ร่ ว มเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ Climate Bond
เมียนมา
Initiative ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รที่มุ่ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การระดมทุ น  Euroclear และ itBit ริเ ริ่ม การท าระบบ Blockchain Solution
พัน ธบัต รเพื่อ การจัด การสิ่ง แวดล้ อ มที่มีผ ลต่ อ สภาพอากาศ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(climate change solutions) โ ด ย LuxSE มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ มี ก า ร
ในตลาดการซือ้ ขายทองคา
จดทะเบียนพันธบัตรเพื่อสิง่ แวดล้อม หรือ green bond มาตัง้ แต่  Morgan Stanley และ Eurex Clearing ร่ว มมือกันเพื่อพัฒนา
ปี 2550 จวบจบปั จจุบนั ได้บรรลุภารกิจสาคัญในการจดทะเบียน
ระบบ CCP ส าหรับ การให้ ยืม หลัก ทรัพ ย์ ซี่ง ถื อ เป็ นหนึ่ ง ใน
green bond ตัวที่ 100 ใน LuxSE
กลยุ ท ธ์ข อง Deutsche Börse เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพทัง้ ด้า น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ตรอนโต (Toronto Stock Exchange:
ต้นทุนและด้านทรัพยากรให้คมุ้ ค่าแก่สมาชิก
TSX) เปิ ดตัวแพลทฟอร์ม TSX NAVex ซึง่ เป็ นการรวมศูนย์เพื่อ  CME Group แ ละ CloudMargin ร่ ว ม กั น น าเสนอบ ริ ก า ร
การซือ้ ขายและไถ่ถอนกองทุนรวม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากระบบการซือ้
ซอฟท์แ วร์ร ะบบคลาวด์ท่ีท ัน สมัย และเป็ น ศู น ย์ ร วมของการ
ขายและชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทใ่ี ช้อยู่ในปั จจุบนั เพื่อ
บริห ารหลัก ประกัน แก่ ส มาชิก ของ CME Clearing และ CME
เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการทางานและการจัดการค่าใช้จ่ายที่
Clearing Europe
เกีย่ วข้องกับธุรกรรมกองทุนรวม
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ จฮันเนสเบิ ร ์ก (Johannesburg Stock
Exchange) ประกาศความสาเร็จในการทดสอบระบบในการ
ลดเวลาการชาระราคาเป็ น T+3 โดยมีกาหนดจะเริม่ การชาระ
ราคาเป็ น T+3 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป
LCH ประกาศเข้าร่วมเป็ น 1 ใน 17 บริษัทที่ให้บริการระบบ
ด้า นการเงิน ในการใช้ร ะบบมาตรฐานในการส่ง ข้อ ความใน
รูปแบบ “ISO 20022 Harmonisation Charter’ ของ SWIFT
European Securities and Markets Authority (ESMA) ให้
การรับ รอง CME Clearing ในการท าหน้ า ที่ช าระราคาตาม
กรอบกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป ทีเ่ น้นความโปร่งใส การลด
ความเสีย่ งของระบบและเพิม่ ความแข็งแกร่งให้ระบบการเงิน
การรั บ รองของ ESMA นี้ ท าให้ CME Clearing สามารถ
ให้บ ริก ารแก่ ลูก ค้า ทัว่ โลกได้ต่ อ ไปและยัง เอื้อ ประโยชน์ แ ก่
ตลาดทุ น สหรัฐ ฯ ภายใต้ ต ลาดทุ น ที่มีก ารแข่ ง ขัน กัน อย่ า ง
รุนแรงอีกด้วย

Information Technology (Cont)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัวระบบซือ้ ขายใหม่ ซึ่งเป็ นระบบการซื้อขายที่ 5
ของ SZSE หลังจากมีการวิจยั และพัฒนาด้วยองค์กรอิสระ 4 ปี
โดยได้ปรับระบบให้เข้ากับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดจีน
มากขึน้ และรองรับผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิ ดตลาดทุนจีนในอนาคต ทัง้ นี้
ยัง ได้จ ัดตัง้ ศูน ย์ Southern Information Technology Center
ของตลาดทุนและตลาดอนุพนั ธ์เพื่อดูแลระบบซือ้ ขายดังกล่าว
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ โ อ ซ า ก้ า ( Osaka Exchange) เ ริ่ ม
ปฏิบ ัติก ารซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ร ะบบใหม่ ส าหรับ การซื้อ ขาย
อนุพนั ธ์ “Next J-Gate”
uTrade เปิ ดตัวระบบ “uClear” ซึง่ เป็ นเทคโนโลยี Blockchain
แห่งแรกของอินเดียสาหรับการทาธุรกรรมชาระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์สาหรับตลาดการเงิน โดยจะเริม่
จากการซื้อขายแบบ OTC ทัง้ นี้ ระบบ Uclear ยังรวมบริการ
ด้านการบริหารความเสีย่ งแบบเรียลไทม์ การรายงานและส่ง
มอบข้อมูล โดย Global Markets Exchange Group (GMEX
Group) จะเป็ นตลาดหลักทรัพย์แรกที่นาระบบ Uclear ไปใช้
เริม่ เดือนกรกฎาคม 2559 นี้
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ตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูล (Borsa Istanbul) ลงนามบันทึก
ข้อตกลงการเชื่อ มเครือข่า ยเข้า กับระบบเผยแพร่ ข้อ มูลของ
TMX Atrium ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าสามารถรับข้อมูลซื้อขายของ
Borsa Istanbul ที่มีจุ ด เชื่อมต่ อ (Point of presence: PoP)
ทัง้ ในอิสตัน บูลและลอนดอนผ่ า นเครือ ข่า ย TMX Atrium ใน
ปั จจุ บ ั น TMX Atrium มี PoP 32 จุ ด ในเมื อ งใหญ่ เช่ น
นิวยอร์ค ชิคาโก และ แฟรงค์เฟิ รต์





The Monetary Authority of Singapore (MAS) ผ่ อ น ผั น
เกณฑ์เ พื่อช่ ว ยอานวยความสะดวกให้แ ก่ บริษัท Start-Ups
และ SMEs ในการเข้าถึงช่ อ งทางการระดมทุ น (Securitiesbased Crowd-funding: SCF) โดยแบ่ ง เป็ น 2 แนวทาง คือ
1) อาศัยกรอบการกากับดูแลทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั ให้ผทู้ ่ใี ช้แพลท
ฟอร์ม SCF สามารถระดมทุนได้ ด้วยขนาดเม็ดเงินทีจ่ ากัดและ
ระยะเวลาที่กาหนด กรณีทบ่ี ริษทั ผ่านคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นจะไม่
จาเป็ นต้องมีหนังสือชีช้ วน และกาหนดให้เจ้าของแพลตฟอร์ม
SCF เป็ นผู้ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ด้ า นความเสี่ย งให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น
2) ผ่อนผันเกณฑ์ด้านการวางหลักทรัพย์ค้าประกันให้แก่ผู้ให้
บริก าร SCF ที่จ ะระดมทุ น ให้แ ก่ นัก ลงทุ น สถาบัน ที่มีค วาม
น่าเชื่อถือ
The Monetary Authority of Singapore (MAS) น า
Regulatory Sandbox มาใช้ในการทดลองให้บริการ FinTech
โดย MAS เปิ ดเผยแนวทางเกีย่ วกับ Regulatory Sandbox ว่า
จะทาให้สถาบันการเงินและหน่ วยงานอื่นๆ สามารถทดลองนา
บริการด้าน FinTech มาให้บริการได้ ซึ่งจะเป็ นการกระตุ้นให้
เกิ ด นวัต กรรมใหม่ โดย MAS จะผ่ อ นผัน ข้ อ ก าหนดบาง
ประการลง แต่มกี ารจากัดขอบเขตและระยะเวลา เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันความเสีย่ งแก่ผใู้ ช้บริการ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ปรับ เกณฑ์คดั เลือกหลัก ทรัพย์ท่จี ะ short
sell ให้มีค วามเข้ม งวดมากขึ้น อาทิ ขนาดของหลัก ทรัพ ย์
ปริม าณการซื้อ ขาย และจ านวนวัน การซื้อ ขาย เพื่อ สะท้อ น
พัฒนาการตลาดทุนของฮ่องกงมากขึน้
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สานักงาน ก.ล.ต. ของออสเตรเลีย หรือ ASIC เปิ ดรับฟั ง
ความคิดเห็นเรื่องมาตรการสนับสนุ นนวัตกรรมในบริการทาง
การเงิน ซึ่ง รวมถึง การยกเว้น การให้ใ บอนุ ญ าตเพื่อ เปิ ด ให้
start-ups ได้ ท ดสอบบริก ารทางการเงิน เป็ น เวลา 6 เดือ น
(regulatory sandbox exemption) ก าหนดปิ ดรั บ วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2559
สานักงาน ก.ล.ต. ออสเตรเลีย หรือ ASIC เผยแพร่รายงาน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความผิดพลาดทีพ่ บเห็นในหลายขัน้ ตอนของ
การด าเนิ น เงิน ในธุ ร กิจ OTC Derivatives ส าหรับ รายย่ อ ย
อาทิ การไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในเรื่องการรายงานทางการเงิน
ซึง่ ASIC ได้เสนอมาตรการหลายข้อเพื่อให้ผรู้ ่วมธุรกิจเล็งเห็น
และปรับให้มคี วามเหมาะสม และ ASIC หวังว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็ นเครื่องเตือนให้นกั ลงทุนเพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ ด้วย
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ยุ โ ร ป ( European Securities and Markets Authority:
ESMA) อยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุ น ด้า นการอนุ ญ าตให้ น าเทคโนโลยีส มุ ด บัญ ชีแ ยก
ประเภทแบบกระจายตัว (Distributed Ledger Technology:
DLT) มาใช้ในตลาดทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบ
และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็ นหลัก
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) ลงนามต่ออายุบนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุ น ของทั ง้ สองประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อง พร้ อ มจั ด
Thai-Cambodian Broker Networking เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ไทยและกัมพูชา มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์การทาธุรกิจ เอือ้ ให้เกิดการต่อยอดสร้างพันธมิตร
ระหว่างกัน รวมทัง้ จัด สัมมนา “Investment opportunities in
Cambodian capital market”
ตลาดสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (ประเทศไทย) (Thailand
Futures Exchange: TFEX) ลงนามบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความ
ร่ ว มมือ กับ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ของ
ประเทศญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นตลาดอนุ พนั ธ์ท่มี ีการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่ ว งหน้ า สินค้า โภคภัณฑ์ม ากที่สุด ในญี่ป่ ุ น เพื่อ กระชับ
ความสัมพันธ์และศึกษาความเป็ นไปได้ในการร่วมมือพัฒนา
ธุรกิจหรือสินค้าทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อกัน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited: HKEx) และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ กาหลี
(Korea Exchange: KRX) ลงนามหนั ง สือ แสดงความจ านง
แบบไม่ผกู พัน (non-binding letter of intent: LOI) เพื่อร่วมกัน
ศึกษาการจดทะเบียนสินค้าอนุ พนั ธ์ท่อี ้างอิงตราสารทุนข้าม
ตลาด ซึ่ง รวมถึง stock index futures/options, single stock
futures/options และ options ที่อ้า งอิง สกุ ลเงิน ท้อ งถิ่น โดย
สินค้าของ HKEx ทีจ่ ดทะเบียนใน KRX จะซือ้ ขายเป็ นเงินวอน
และสินค้า KRX ทีจ่ ดทะเบียนใน HKEX จะซือ้ ขายเป็ นดอลลาร์
ฮ่องกง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ต้ หวั น ( Taiwan Stock Exchange:
TWSE) ลงนามข้อตกลงกับ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa
Malaysi: BM) เพื่อ ร่ ว มกัน ศึก ษาการขยายโอกาสทางการ
ลงทุ น เช่ น ผลิต ภัณฑ์ ETF ข้า มตลาด ดัช นี การเชื่อ มโยง
ตลาด และการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน โดย TWSE ต้องการ
ตอกย้าความเป็ นสากลของตลาดทุนไต้หวัน ทัง้ นี้ ทัง้ สองตลาด
ยังสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนทีห่ ลากหลายให้แก่
ผูล้ งทุนของทัง้ สองประเทศด้วย
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ลงนามบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ Huatai Futures เพื่ อ กระชั บ
ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงพัฒนาความร่วมมือ
ด้านธุรกิจ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ คนาดา (TMX Group) และส านั ก หัก
บัญชี เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Clearing House: SHCH) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิม่ ความร่วมมือ อาทิ การ
พัฒ นา progressive market solution, การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
ใหม่ เ พื่อ รองรับ การเติบ โตของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใ นตลาด
การเงิน จีน ตลอดจนการท างานร่ ว มกัน เพื่อ ส่ ง เสริม RMB
bonds แ ล ะ offshore RMB ด้ ว ย ทั ้ ง นี้ SHCH ไ ด้ รั บ
อนุ ญาตจาก People’s Bank of China ให้ เ ป็ น Qualified
Counterparty (QCCP) สาหรับพันธบัตรจีนด้วย
U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
แ ล ะ European Securities and Markets Authority
(ESMA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อ
สนับ สนุ น องค์ก รที่ท าหน้ า ที่ช าระราคาอนุ พ ัน ธ์ (derivatives
clearing organizations: DCOs) ที่จ ัด ตัง้ ในสหรัฐอเมริกา ใน
ก า ร ข อ ใ ห้ ESMA ย อ ม รั บ เ ป็ น recognized central
counterparties (CCPs)
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ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) และ ตลาด
อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Futures Exchange: TAIFEX)
ร่วมกันลงนามในสัญญาที่จ ะเป็ นพันธมิตรด้านข้อมูล (market
data partnership) โดย DB จะทาหน้ าที่เป็ นผู้ได้ร ับอนุ ญาตใน
ข้อมูลของ TAIFEX เพื่อเผยแพร่ไปยังลูกค้าในต่างประเทศ อนึ่ง
DB ได้ร่วมเป็ น licensing partner ในลักษณะเดียวกันนี้กบั ตลาด
หลักทรัพย์หลายแห่งทัวโลก
่
อาทิ BSE India, ตลาดหลักทรัพย์
ไอริชและตลาดหลักทรัพย์บลั แกเรีย เป็ นต้น



ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว อร์ ซ อร์ ( Warsaw Stock Exchange:
WSE) สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากจีน โดยได้
จัดทาความร่วมมือกับ ธนาคาร Haitong Bank เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อ มู ล ด้ า นตลาดทุ น ระหว่ า งกัน นอกจากนี้ WSE ยัง จัด ท า
ข้อตกลงเพิม่ เติมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ของจีน (Chinese
Securities Association) ในฮ่ อ งกงอีก ด้ว ย ความร่ว มมือครัง้ นี้
นับเป็ นการเชื่อมโยงระหว่า งจีนและกลุ่ มยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออกอีกด้วย

International Activities

3 มิ ถนุ ายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Nomura Securities ประเทศญีป่ ่ นุ เนื่องในโอกาสเดินทาง
มาศึกษางานเรื่องภาพรวมและพัฒนาการตลาดทุนไทย

15 มิ ถนุ ายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ าก ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เวียดนาม ธนาคาร
กลางแห่งประเทศเวียดนาม สานักงาน ก.ล.ต. เวียดนาด และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย เนื่องในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง Bond Settlement and Clearing และ บริการ Repo

20-22 มิ ถนุ ายน 2559

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม WFE Working Committee ณ นครเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อรับทราบและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับพัฒนาการทีส่ าคัญของตลาดหลักทรัพย์
และเข้าพบผูบ้ ริหารกองทุนในจีนซึง่ มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ Bank of China Investment
Management, Franklin Templeton Sealand Fund Management และ China International Fund
Management
เพื่อหารือโอกาสและความเป็ นไปได้ในการเชิญชวนกองทุนในจีนให้เพิม่ การลงทุนใน
ประเทศไทยในอนาคต

23 มิ ถนุ ายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะะดูงานจาก สมาคมวัฒนธรรมและศรษฐกิจไทย—จีน ซึง่
ประกอบด้วยนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไทย-จีนรวม 80 ท่านเนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรื่องบทบาทของตลาด
ทุนไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

24 มิ ถนุ ายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการศึกษาหลักสูตร CMA-GMS ปี 2 โดยมุ่งเน้นการให้ขอ้ มูลเรื่องการเติบโตของ
เศรษฐกิจอนุภูมภิ าค GMS โอกาสการลงทุน การใช้ตลาดทุนในการขยายธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ
รวมทัง้ ให้ผรู้ ่วมหลักสูตรได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นมุมมองการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
ตลาดทุนระหว่างกัน โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงจากภาครัฐ ธนาคารกลาง หน่วยงานกากับ ภาคตลาดเงิน
ตลาดทุน รวมทัง้ ภาคธุรกิจและสือ่ มวลชนเข้าร่วมจาก 6 ประเทศได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียน
มา และจีน

24 มิ ถนุ ายน 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (สพพ หรือ NEDA) ซึง่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีร่ ะดับกลาง—สูง จานวน 18 คนจากกลุ่มประเทศ
CLMV ศรีลงั กา ภูฎาน และติมอร์-เลสเต โดยจัดให้ศกึ ษาดูงานด้านบทบาทหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงการส่งเสริมการอบรมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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