
 

 

 

 

Corporate and Strategy 

 ตลาดหลกัทรพัยม์าเลเซีย (Bursa Malaysia Berhad) ไดร้บั
พิจารณาคัดเลือกให้เป็น ‘Best Islamic Finance Facilitation 
Platform Asia 2016’ แ ล ะ  ‘Best Islamic Exchange Asia 
2016’ อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของระบบการซือ้ขายสนิค้า
โภคภณัฑต์ามหลกัศาสนาอสิลามต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552 

 Monetary Authority of Singapore (MAS) กล่าวว่า ตลาด
หลักทรัพย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) อยู่
ระหว่างการโอนหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากบัตลาด ออกมาเป็น
บริษัทย่ อย  (“RegCo”) ใ นลักษณะของ  Self-Regulatory 
Organization เพื่อจะเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ระหว่างบทบาทดา้นการตลาดและการ
ขาย กบับทบาทด้านการก ากบัดูแล คาดว่าจะจดัตัง้ได้ภายใน
ไตรมาสที ่2 ของปี 2560 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
ออกรายงานวจิยัเกี่ยวกบัภาคการคา้ปลกี (retail sector) ใน 4 
ประเทศในกลุ่มอาเซยีน ได้แก่ สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 
และไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ก่นักลงทุนและเพิม่
ความเข้าใจที่ดีขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกบับริษัทจดทะเบียนที่
เกีย่วขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยงานวจิยัไดก้ล่าวถงึ
ศกัยภาพการเตบิโตของการค้าปลกีในอาเซยีน ความสมัพนัธ์
จากการเพิม่ขึน้ของผู้บรโิภคที่มรีายได้ปานกลางกบัก าลงัซื้อ 
ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น  ส าม า รถดา ว น์ โ หลดร า ย ง านวิ จัย ไ ด้ ที ่ 
http://goo.gl/F5V6e1  

 ตลาด สิน ค้า โภคภัณฑ์ โต เ กียว  ( Tokyo Commodity 
Exchange: TOCOM) เผยแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน อาท ิ
ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น (Japan Exchange 
Group: JPX) ในการพฒันาระบบการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หม่ใน
เดือนกนัยายน 2559 นี้ แผนที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไฟฟ้าในเดอืนเมษายน 2560 และเตรยีม
ศกึษาการออกผลติภณัฑอ์า้งองิพลงังานรูปแบบอื่น เช่น LNG, 
LPG และถ่านหนิ มุ่งเป็นตลาดที่มีสนิค้าครบถ้วน นอกจากนี้ 
ไดเ้ตรยีมการขยายธุรกจิดา้นการซือ้ขายนอกตลาด (OTC) และ
การซือ้ขายสนิคา้แบบมกีารสง่มอบเพื่อเสรมิสรา้งการเป็นตลาด
สนิค้าโภคภณัฑ์ที่มคีวามครบถ้วน และการขยายฐานผู้ลงทุน
บุคคลโดยช่องทาง “TOCOM Square” ดว้ย  

Corporate and Strategy (Cont) 

 หน่วยงานก ากับดูแลของสหราชอาณาจักร (Financial 
Conduct Authority: FCA) และหน่วยงานก ากับดูแลของ
เกาหลี (Korean Financial Services Commission: FSC) 
ร่วมกนัส่งเสริม FinTech Bridge ระหว่างกนัเพื่อสนับสนุนให้
บริษัท FinTech ของสหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงตลาด
เอเชีย โดยเฉพาะเกาหล ีและดึงดูดให้บรษิัท FinTech เกาหลี
เข้าไปยงัสหราชอาณาจกัรมากขึ้น โดยทัง้สองฝ่ายได้ลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
นวตักรรมทางการเงนิ รวมถึงแนวโน้มทางธุรกจิที่ก าลงัเติบโต
และประเดน็ดา้นกฎเกณฑ ์ 

 IMF คาดการณ์เศรษฐกจิโลกเติบโตลดลงในปี 2560 ลงร้อยละ 
0.1 คงเหลอืทีร่อ้ยละ 3.4 สบืเนื่องจากการลงประชามต ิBrexit ที่
ได้ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสถาบัน 
ทัง้นี้ ก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินไว้ว่าการคาดกาณ์เศรษฐกิจ
โลกจะปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์นสแดค (Nasdaq) ประกาศเป็นผู้น าของ
โลกด้านการจดทะเบียนหลกัทรพัย์ใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 
2559 ด้วยสถิติรวม 146 หลักทรัพย์ (เป็น IPO จ านวน 68 
หลกัทรพัย์) ดว้ยเงนิระดมทุนกว่า 3.8 พนัลา้นดอลลารส์รอ.ใน 
Nasdaq US และ 4.2 พนัล้านยูโรในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่มนอร์
ดกิ และยงัเป็นผูน้ าของตลาดหลกัทรพัยใ์นสหรฐัอเมรกิาในดา้น 
IPO มา 10 ไตรมาสตดิต่อกนั 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์นสแดค (Nasdaq) ประกาศการซือ้กจิการ
ของ International Securities Exchange ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ
ของตลาดซื้อขายออปชัน่อิเล็กทรอนิกส์ 3 แห่ง จากตลาด
หลักทรัพย์เยอรมัน  (Deutsche Börse: DB) ส า เร็จ เ ป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากทีเ่ริม่การเจรจาเมื่อเดอืนมนีาคม 2559  

 World Federation of Exchanges (WFE) สรุปภาวะตลาด
หลกัทรพัยท์ัว่โลกครึง่ปีแรกของปี 2559 เทยีบกบัครึง่แรกของปี 
2558 พบว่า มูลค่าซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมลดลงรอ้ยละ 24 จาก
ภาวะซบเซาของตลาดทุนในเอเซยีแปซฟิิก โดยเฉพาะตลาดทุน
จนี ขณะทีม่ลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวมทัว่โลกลดลงรอ้ย
ละ 9.4 โดยตลาดหลกัทรพัยใ์นเอเชยีซฟิิกลดลงมากทีสุ่ดถงึรอ้ย
ละ 15  ขณะที่มูลค่าระดมทุนของตลาดหลกัทรพัย์ทัว่โลกผ่าน 
IPO ลดลงรอ้ยละ 50 

By International Relations Team 

July 2016 1 



 

 

 

 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and 
Clearing: HKEX) ขยายเวลาการซื้อขายในช่วงปิดการซื้อขาย 
(Closing Auction Session: CAS) ส าหรบัหลกัทรพัยใ์นตลาดทนุ 
โดยมีหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในช่วงเวลา CAS จ านวน 282 
หลกัทรพัย ์มปีรมิาณการซือ้ขายคดิเป็นรอ้ยละ 2.2 ของปรมิาณ
การซือ้ขายทัง้วนั ในวนัเปิดท าการซือ้ขายวนัแรกของ CAS โดย
การซื้อขายแบบ CAS ก าหนดราคาเป็น 2 ช่วง คอื ในช่วงแรก
ซื้อขายในช่วงร้อยละ ±5 ของราคาอ้างอิง โดยค านวณจาก
ค่ามธัยฐานของ 5 ราคาของราคาซือ้ขายปกตใินช่วง 1 นาทกี่อน
ปิดตลาด และในช่วงต่อมาจะเป็นแบบการซือ้ขายดว้ยราคาเสนอ
ซือ้ขายทีด่ทีีส่ดุ 

 ตลาดหลกัทรพัยไ์ต้หวนั (Taiwan Stock Exchange: TWSE) 
และ ตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) 
ขยายความร่วมมอืโดยการน าฟิวเจอรส์ทีอ่า้งองิดชันี TAIEX ของ 
TWSE เขา้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka 
Exchange: OSE) ในเครอืของ JPX ทัง้นี้ นับเป็นการขยายการ
เชื่อมต่อระหว่างกันจากเดิมที่มีการน าฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี 
TOPIX และ ETF ทีอ่้างองิดชันี TOPIX และ Nikkei 225 เขา้ไป
จดทะเบยีนในไตห้วนัแลว้  

 บริษัท Taiwan Index Plus (TIP) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
ตลาดหลกัทรพัยไ์ต้หวนั (Taiwan Stock Exchange: TWSE) 
ทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ในปี 2559 เพื่อจดัท าดชันีและบรกิารดา้นขอ้มูลแก่
นักลงทุน ได้ประกาศเปิดตัวดชันีแบบที่ใช้กลยุทธ์แบบ smart 
beta จ านวน 2 ดชันี คือ TIP TAIEX+ Dividend Appreciation 
100 Index (DVA 100 Index) แ ล ะ  TIP TAIEX+ Dividend 
Appreciation 150 Index (DVA 150 Index) ซึ่ ง เ ป็ น ดั ช นี ที่
ตดิตามบรษิทัใน TAIEX ที่มปีระวตัิการเพิม่ขึน้ของการจ่ายเงนิ
ปันผลในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญใน
ไตห้วนัและทัว่โลกทีต่อ้งการผลตอบแทนทีม่ ัน่คง  

 ตล า ดอ นุ พัน ธ์ ไ ต้ ห วัน  ( Taiwan Futures Exchange: 
TAIFEX) เตรยีมเปิดตวัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิราคาหุ้น
อนิเดยี (Nifty 50 futures) ซึง่เป็นดชันีชัน้น าของอนิเดยี ใหก้บัผู้
ลงทุนไต้หวนั โดยซื้อขายด้วยเงินสกุลดอลลาร์ไต้หวนั (TWD) 
คาดว่าจะสามารถซื้อขายได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559 นี้ 
ทัง้นี้ Nifty 50 futures มกีารซือ้ขายเป็นล าดบัที ่7 ของโลก 

 ตลาดหลักทรพัย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) 
เริ่มการค านวณดัชนีผลตอบแทนรวมของ TOPIX ในรูปแบบ
ค่าเงนิสงิคโปร์ดอลลาร ์เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็น
ตน้ไป 
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 บ ริ ษั ท  Shenzhen Securities Information (SSIC) แ ล ะ 
Euronext ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านดัชนี เพื่อ
สนบัสนุนธุรกจิดา้นดชันีระหว่างกนั ทัง้การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 
ก า รศึกษ าวิ จัย เพื่ อ จัดท า  cross border index แ ล ะก า ร
แลกเปลีย่นบุคลากร 

 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) เ ปิดการซื้อขาย
สนิคา้จรงิทองค า โดยในวนัแรก (25 กรกฎาคม 2559) มกีารจบัคู่
ซื้อขายทัง้สิน้ 14 รายการ โดย TOCOM เป็นตลาดภายใต้การ
ก ากบัดูแลเพียงแห่งเดยีวที่มกีารซื้อขายสนิค้าทองค า และเป็น
สนิคา้ทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายสงูสุด โดย TOCOM มแีผนจะขยาย
การซือ้ขายสนิค้าจรงิและการซื้อขายสนิคา้โภคภณัฑแ์บบ OTC 
เพิม่ขึน้ในอนาคต 

 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: 
LSE) เปิดตัว China ETF ตัวที่ 10 ซื้อขายด้วยเงินสกุลหยวน
ภายใต้โควต้า RQFII ซึ่งเป็นความร่วมมอืระหว่าง ICBC Credit 
Suisse (International) และ WisdomTree ทัง้นี้ เพื่อสนบัสนุนให ้
LSE เป็นทางเลอืกของผูอ้อกหลกัทรพัยจ์นีในตลาดทุนยุโรป 

 STOXX บรษิทัผูจ้ดัท าดชันีในเครอืของตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน 
(Deutsche Börse: DB) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืกบั 
Yuanta Securities Investment Trust ซึ่งเป็นบริษัทกองทุน
รวมที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และ Mitsubishi UFJ Trust and 
Banking ซึ่งเป็น trust bank ชัน้น าของญี่ปุ่ น เพื่อเตรยีมขยาย
ผลติภณัฑ์กลุ่ม smart beta ของ STOXX อาท ิiSTOXX MUTB 
Indices เขา้ไปยงัไตห้วนั อนึ่ง smart beta เป็นกลยุทธท์ีร่วมการ
ลงทุนเชงิรุกและเชงิรบัเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมุ่งเน้นใหผ้ลตอบแทน
ต่อความเสีย่งสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานในปัจจุบนั 

 STOXX บรษิทัผูจ้ดัท าดชันีในเครอืของตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน 
(Deutsche Börse: DB) ประกาศใหใ้บอนุญาต EURO STOXX 
50 Index แก่ ANZ ETFS Management เพื่อใช้เป็นหลกัทรพัย์
อ้างอิงส าหรับ ETF ในออสเตรเลียซึ่งมีแผนที่จะเปิดตัว ETF 
ดงักล่าวในออสเตรเลยีในปลายเดอืนกรกฎาคม 2559 ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในการเข้าถึงบริษัทกลุ่มยูโร
โซนที่สภาพคล่องสูงและประสบความส าเร็จผ่านดชันีบลูชิพที่
เ ป็นที่นิยมที่สุดในยุโรป อาทิ Daimler, BMW, Bayer หรือ 
Unilever เป็นตน้  

 STOXX บรษิทัผูจ้ดัท าดชันีในเครอืของตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน 
(Deutsche Börse: DB) ขาย license ของดชันี EURO STOXX 
Select Dividend 30 Index ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน Mirae เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิงส าหรับ ETFs ที่เข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) 



 

 

 

 Euronext ประกาศเตรียมให้บริการ Trade Publication and 
Transaction Reporting ใหม่ที่เป็นไปตามกรอบกฎเกณฑ์ใหม่
ของ MiFID II ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561 
บรกิารดงักล่าวครอบคลุมทัง้หลกัทรพัย ์สนิคา้อนุพนัธแ์ละสนิคา้
โภคภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางการและจะ
สามารถทดสอบระบบไดใ้นปี 2560  

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange 
Group: LSEG) ประกาศเปิดตัว  ELITE Club Deal ซึ่ง เ ป็น 
online private placement platform ส า ห รับ บ ริษัท ใ นก ลุ่ ม 
ELITE แ ล ะ ก ลุ่ ม นั ก ล ง ทุ น  professional investors โ ด ย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อปิดช่องว่างในการจดัหาเงนิทุนโดยน านักลงทุน
มาพบกับบริษัทที่มีการเติบโตสูงในแพลทฟอร์มออนไลน์ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวได้ปลายปี 
2559 นี้ ขึน้กบัการพจิารณาของทางการ  

 บริษัท LINE Corporation เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอรค์ (New York Stock Exchange: NYSE) หลงัจากทีไ่ด้
เปิด IPO ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์สรอ. 
นับเป็น IPO ในสหรฐัอเมรกิารายที่ 3 ที่สามารถระดมทุนได้สูง
กว่า 1 พนัลา้นดอลลารส์รอ.  

 ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค ( Nasdaq) เ ปิดตัว  Nasdaq 
Influencers ซึง่เป็นโซลชูัน่สท์ีอ่อกแบบมาเพื่อผูป้ระกอบวชิาชพี
ด้านการสื่อสารและการตลาด เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อ
และเข้าถึงข้อมูลของผู้น าทางความคิด ( thought leaders) ใน
อุตสาหกรรม เพื่อไดเ้รยีนรูข้อ้มลูและมุมมองใหม่ๆ  

 CME Group ประกาศเปิดการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิง 
S&P 500 Total Return Index และ S&P 500 Carry Adjusted 
Total Return Index เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 29 สงิหาคม 2559 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาจากหน่วยงานก ากบัดูแล สนิค้า
ดงักล่าวไดร้บัการออกแบบมาเพื่อช่วยใหผู้เ้กีย่วขอ้งลดค่าใชจ้่าย
จากความไม่ชดัเจนของกฎเกณฑเ์รื่องมารจ์ิน้ของสญัญาสวอปที่
จะมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 

 
Rules & Regulations 

 ส านักงาน ก.ล.ต. เมียนมา (Securities and Exchange 
Commission of Myanmar: SECM) เตรียมออกมาตรการ
ก ากบัดูแลบรษิัทเมยีนมาที่ออกเสนอขาย IPO โดยไม่ผ่านการ
อนุมตัิจาก SECM เพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุน ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิทัยื่นหนงัสอืชีช้วนให ้SECM อนุมตักิ่อนออก IPO 
โดยใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 60 วนั 
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Rules & Regulations (Cont) 

 ตลาดหลกัทรพัย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) เผยแพร่
เอกสารรบัฟังความคดิเห็น เกี่ยวกบัการเพิม่ประสทิธิภาพการ
ลงทุนภายใต้กรอบการด า เนินงาน Collective Investment 
Scheme (CIS) เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยเน้น
การเพิ่มคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล และการปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการพัฒนาให้ตลาด
หลกัทรพัย์เป็นผู้ให้บรกิารแบบจุดเดียวส าหรบัการระดมทุนใน
ครัง้ถดัๆ ไป โดยใหส้ามารถมอี านาจอนุมตักิารออกตราสารระดม
ทุนเพิม่เตมิใหแ้ก่บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ ซึง่
ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายยิง่ขึน้ 

 Monetary Authority of Singapore (MAS) ออกแนวทางใหม่
ส าหรับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินจากการใช้
บริการ outsource โดยเฉพาะบริการคลาวด์ที่สถาบันการเงิน
นิยม outsource เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั การปรบัปรุงแนวทาง
ดงักล่าวจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่
สถาบนัการเงนิ และเพื่อใหส้อดคลอ้งความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น รูปแบบธุรกิจที่ด าเนินการใน
ต่างประเทศ และภยัคุกคามดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

 
Information Technologiy 

 ตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์ (Singapore Exchange: SGX) 
หยุดการซื้อขายตลอดวันตัง้แต่เวลา 11.38 น. ในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2559 เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคโนโลยีที่ส่งผล
กระทบต่อขัน้ตอนการยนืยนัการซื้อขาย ท าให้ระบบการยนืยนั
การซือ้ขายขดัขอ้ง รวมทัง้พบการซือ้ขายซ ้าซอ้น ทัง้นี้ SGX ได้
กลบัมาเปิดซือ้ขายอกีครัง้ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 โดย SGX 
ประกาศว่าไดป้รบัปรุงฐานขอ้มลูและท างานร่วมกบับรษิทัสมาชกิ 
กลุ่มผู้ขายขอ้มูล ในด้านการปรบัปรุงกระบวนการกระทบยอด 
(reconcile) และเพิ่มจ านวนครัง้ของการทดสอบแผนฉุกเฉิน 
(business continuity plan: BCP) โดยจะมีการซกัซ้อมร่วมกัน
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในอุตสาหกรรม 

 ตลาดหลกัทรพัยโ์อซาก้า (Osaka Exchange: OSE) เปิดตัว
ระบบซือ้ขายอนุพนัธ์ใหม่ หรอื “J-Gate” ซึ่งพฒันามาจากระบบ
ซื้อขาย Genium INET ของ NASDAQ สามารถรองรบัปรมิาณ
การซื้อขายได้มากขึน้และจบัคู่ค าสัง่ซื้อขายได้รวดเรว็ขึ้น เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพของ OSE ในการแข่งขนัในระดบัสากล นอกจากนี้ 
OSE ยงัเลือกใช้ระบบ SMARTS ส าหรบัการก ากบัดูแลการซื้อ
ขาย และ TradeGuard ส าหรบัการบรหิารความเสีย่ง 



 

 

 

 Horizon Software (Horizon) ผู้พัฒนาระบบซื้อขายและ
บรหิารเงนิลงทุนชัน้น า ได้เชื่อมต่อระบบกบัตลาดหลักทรัพย์
เอเธนส ์(Athens Exchange: ATHEX) ส าหรบัซือ้ขายสนิค้า
ตราสารทุนและอนุพนัธ ์เพื่อใหลู้กคา้ของ Horizon สามารถส่ง
ค าสัง่ซือ้ขายและไดร้บัขอ้มลูดว้ยความรวดเรว็  

 ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเ ลีย  ( Australia Securities 
Exchange: ASX) เลอืกใช้ระบบ MetaMux ของ Metamako 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Solution ส าหรับการตรวจสอบ
ระบบซือ้ขาย โดย MetaMux เป็นระบบทีช่่วยในการตรวจสอบ
ระบบซื้อขายซึ่งสามารถระบุวันที่และเวลาซื้อขาย ( time 
stamping) และปริมาณข้อมูลที่ซื้อขายผ่านระบบในเวลา
พรอ้มๆ กนั 

 บริษัท Trading Technologies International (TT) เปิดตัว
ระบบซื้อขายอนุพันธ์ ใหม่ เพื่ อ เชื่ อม ต่อกับ ศูนย์ข้อมูล
ออสเตรเ ลีย  (Australian Liquidity Centre: ALC) ของ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  ( Australia Securities 
Exchange: ASX) โ ด ย ลู ก ค้ า ข อ ง  TT ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
แพลตฟอรม์ของ ALC ไดผ้่านเครอืขา่ย ASX Net 

 Colt ผู้ให้บรกิารขอ้มูลซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์
กว่า 50 แห่งทัว่โลก และ Koscom ผู้น าด้านการให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของเกาหลี ลงนาม
บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างกนัเพื่อเชื่อมต่อกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ละตลาดอนุพนัธช์ัน้น าทัว่โลก รวมทัง้เพิม่โอกาส
ในการพฒันาศูนย์รวมระบบเทคโนโลยีทางการเงินและการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูหลกัทรพัยส์ าหรบัตลาดทุนเกาหล ี

 
Post Trade Services 

 ส านักหักบัญชี OTC Clear ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
(Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากหน่วยงานก ากบัดูแลใหส้ามารถใหบ้รกิารหกับญัชี
ในธุรกรรม cross currency swap โดยคาดว่าจะเริม่ธุรกรรมได้
ภายในเดอืนสงิหาคม 2559 นี้ และจะใหบ้รกิารสวอปในค่าเงนิ 
USD/CNH เป็นธุรกรรมแรก เนื่องจากมีการซื้อขายมากใน
ฮ่องกง จากการทีฮ่่องกงออกผลติภณัฑท์ีอ่า้งองิเงนิหยวน 

 ตลาดหลกัทรพัย์โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Stock 
Exchange: JSE) ปรับลดเวลาการช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์จากเดิม T+5 เป็น T+3 เพื่อให้เป็นตามหลัก
มาตรฐานสากล 
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Alliances 

 ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia: BM) และ 
ต ล า ด ห ลั ก ท รัพ ย์ อิ น โ ด นี เ ซี ย  ( Indonesia Stock 
Exchange: IDX) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่าง
กนัเป็นครัง้ที่ 2 เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันา
ตลาดทุนอสิลามร่วมกนัในประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี 

 Cinnober ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตลาด
หลักทรัพย์และส านักหักบัญชีชัน้น า อาทิ ตลาดหลักทรัพย์
บราซลิ (BM&FBOVESPA) ส านักหกับญัช ีLME Clear ตลาด
ท อ ง ค า แ ล ะ สิ น ค้ า โ ภ ค ภัณฑ์ ดู ไ บ  ( Dubai Gold and 
Commodity Exchange: DGCX) และตลาดหลกัทรพัยโ์จฮนัเน
สเบิร์ก  ( Johannesburg Stock Exchange: JSE) เพื่ อร่ วม
ศกึษาและออกแบบระบบหกับญัชเีรยีลไทมส์ าหรบัอนุพนัธแ์ละ
พฒันาระบบศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ คาดว่าผล
การศกึษาจะแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2559  

 ธนาคารเพื่ อการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกัน  (African 
Development Bank: AfDB) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสมาคมตลาดหลักทรัพย์แอฟริกัน ( African 
Securities Exchanges Association: ASEA) โ ด ย มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการท าโครงการ
เชื่อมโยงระบบซื้อขายในแอฟริกัน (African Exchanges 
Linkage Project: AELP) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาด
หลกัทรพัย์ในภูมภิาค โดยปัจจุบนั ม ี4 ตลาดหลกัทรพัย์เข้า
ร่วม AELP ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยค์าซาบลงักา (Casablanca 
Stock Exchange: CSE), ตลาดหลกัทรพัยโ์จฮนัเนสเบริก์ (the 
Johannesburg Stock Exchange: JSE), ตลาดหลักทรัพย์
ไนโรบี (Nairobi Securities Exchange: NbSE) และตลาด
หลกัทรพัยไ์นจเีรยี (Nigerian Stock Exchange: NiSE) 

International Activities 

 13 กรกฎาคม 2559 
ตลาดหลกัทรพัยใ์หก้ารตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารจากตลาด
หลกัทรพัยฮ์านอย และบรษิทัจดทะเบยีนเวยีดนามเน่ืองใน
โอกาสเดนิทางมาศกึษาดงูานดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของตลาดทุนไทย 

 26 กรกฎาคม 2559 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ้นรบั งวน โสคา รฐัมนตรชีว่ยว่าการ
กระทรวงเศรษฐกจิและการคลงักมัพชูา  และ โซว โสเจยีด 
เลขาธกิารส านกังาน ก.ล.ต. กมัพชูา พรอ้มคณะ เน่ืองใน
โอกาสเดนิทางมาศกึษาดงูานดา้นการพฒันาตลาดทุนและการ
พฒันาบรรษทัภบิาลทีด่สี าหรบั SMEs  


