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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสาหรับการซื้อ
ขายรายใหญ่ (block trade) ส าหรับ ทัง้ นั ก ลงทุ น บุ ค คลและ
สถาบัน เพื่อช่วยลดความผันผวนด้านราคาและตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุน โดย CSX เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบซือ้ ขายเอง
และอยู่ร ะหว่ า งการขออนุ ม ัติจ ากสานักงาน ก.ล.ต. กัมพูชา
(Securities and Exchange Commission of Cambodia:
SECC)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดเผย
รายงานด้านการกากับกิจการทีด่ ี แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทีด่ ี
ขึ้น ของบริษัท จดทะเบีย นทางด้า นคุ ณภาพของการเปิ ด เผย
ข้ อ มู ล ภายใต้ Malaysian Code of Corporate Governance
เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินปี 2557 โดยในรายงานได้แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท จดทะเบี ย นเปิ ดเผยข้ อ มู ล กฏบั ต รของ
คณะกรรมการอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ และมีจานวนบริษทั จด
ทะเบียนทีแ่ บ่งแยกหน้าทีข่ องประธานกรรมการกับ CEO ออก
จากกัน ตามแนวทางปฏิบ ัติท่ีดี เพิ่ม มากขึ้น นอกจากนัน้ มี
จ านวนบริ ษั ท จดทะเบีย นที่ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ล การประเมิน ผล
กรรมการอิสระเป็ นประจาทุกปี เพิม่ มากขึน้ รวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็ นอิส ระของผู้ ต รวจสอบบัญ ชี
ภายนอก และพัฒ นาการที่เ ด่ น ชัด ที่สุด คือ ความถู ก ต้อ งของ
รายงานงบการเงิน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ได้ ร ั บ 4
ร า ง วั ล ใ น ง า น Malaysia-Asean Corporate Governance
Transparency Index, Findings and Recognition 2016 โดย
เป็ นผลจากการสร้างวัฒนธรรมด้านการกากับกิจการทีด่ แี ละการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรางวัลที่ได้รบั ได้แก่ 1) Excellence Award
for Top Corporate Governance and Performance (overall
category) 2) Excellence Award for Long-Term Value
Creation 3) Merit Award for CG Disclosures และ 4) Merit
Award for Best AGM
Euro Clearing มีแผนทีจ่ ะย้ายออกจากกรุงลอนดอน หลังจาก
ที่ ส หราชอาณาจั ก รประกาศออกจากกลุ่ ม สหภาพยุ โ รป
(European Union: EU)
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หน่ ว ยงานกากับ ดูแลของญี่ ปุ่น (JFSA) นาเสนอการก ากับ
ดูแลกิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบันให้มปี ระสิทธิผล เพื่อส่งเสริม
การเติบโตของบริษทั อย่างยังยื
่ น
The People’s Bank of China ประกาศให้โควต้า แก่ ประเทศ
ไอร์แลนด์มูลค่า 50 พันล้านหยวน เพื่อเข้าลงทุนผ่านโครงการ
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)
ซึง่ เปิ ดให้นักลงทุนประเภทสถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปลงทุน
โดยตรงในประเทศจีนโดยใช้สกุลเงินหยวน อันเป็ นผลจากการ
เจรจาระหว่างทางการของทัง้ สองประเทศ
Euronext ประกาศว่าอยู่ระหว่างการหารือกับ ตลาดหลักทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) และ
LCH.Clearnet Group เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ในการซื้อ
กิจการของ LCH.Clearnet อย่างไรก็ดี การซื้อกิจการดังกล่าว
ขึ้นกับความสาเร็จในการควบรวมกิจการระหว่าง LSEG และ
ตลาดหลักทรัพ ย์เยอรมัน (Deutsche Börse) ด้วย ซึ่ง จะมี
ประกาศให้ทราบต่อไป
Euronext ประกาศการซือ้ กิจการของ EuroCCP ในสัดส่วนร้อย
ละ 20 ประสบความสาเร็จเป็ นทีเ่ รียบร้อยด้วยมูลค่า 13.4 ล้าน
ยูโ ร ซึ่ง ท าให้ Euronext เข้าเป็ นหนึ่ง ในผู้ถือ หุ้น ร่ วมกับ ABN
Amro Clearing Bank, Bats Europe, The Depository Trust &
Clearing Corporation (DTCC) แ ล ะ Nasdaq ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้
Euronext สามารถเพิม่ ทางเลือกในการชาระราคาหลักทรัพย์ใน
กลุ่มประเทศยูโรโซนให้แก่ลกู ค้าได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วยอร์ค (New York Stock Exchange:
NYSE) ใ นเ ค รื อ ข อง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ Intercontinental
Exchange (ICE) ประกาศซื้ อ กิ จ การของ National Stock
Exchange (NSX) คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส
1 ของปี 2560 ซึง่ จะทาให้ NYSE Group มีตลาดหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ เป็ นแห่งที่ 4
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศว่าสัญญาล่วงหน้าสินค้าทองคาของสิงคโปร์ (Singapore
Kilobar Gold Contract) ได้การยอมรับให้เป็ นสัญญาซือ้ ขายตาม
หลักศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮ์แห่งแรกของโลก สัญญาดังกล่าว
เปิ ดซื้อขายตัง้ แต่ปี 2557 โดยความร่วมมือกับสภาทองคาโลก
(World Gold Council) และปั จ จุ บ ัน ได้ร ับ การรับ รองให้เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานชะรีอะฮ์ทก่ี าหนดขึน้ โดยองค์กรการบัญชีและการ
ตรวจสอบสาหรับสถาบันการเงินอิสลาม

Post Trade Services




สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ยุโรป (European
Securities and Markets Authority: ESMA) ประกาศให้ ICE
Clear เป็ นบริษัทที่สามารถชาระราคาและส่งมอบภายใต้กรอบ
กฎเกณฑ์ EMIR
London Metal Exchange (LME) และ LME Clear ได้ประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับปี 2560 โดยค่าธรรมเนียมการซือ้ ขาย
และการหัก บัญ ชีย ัง คงไม่ เ ปลี่ย นแปลง ทัง้ นี้ ร วมไปถึง อัต รา
ส่ ว นลดที่ ไ ด้ ป ระกาศไปเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2559 ด้ ว ย
นอกจากนั น้ LME Clear ยัง จะปรับ ลดค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ
บริการหลักๆ ที่เริม่ ให้บริการตัง้ แต่ 2558 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ลิขสิทธิการใช้
ราคาโลหะสาหรับผูป้ ระกอบการ รวมไปถึงการลด
์
ค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ การใช้ ว อแรนต์ เ ป็ นหลัก ประกัน และ
ค่ า ธรรมเนี ย มส าหรับ trade compression service โดยมี ผ ล
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) รับ
ธนาคาร ICBC Standard Bank ซึ่ ง มี ส านั ก งานใหญ่ ใ นกรุ ง
ลอนดอนเข้า เป็ น สมาชิก สานัก หัก บัญ ชีข อง FX Market ของ
MOEX นับเป็ นธนาคารแห่งแรกจากสหราชอาณาจักรทีเ่ ข้าเป็ น
สมาชิก ซึ่งจะสนับสนุ นให้ทารายการผ่าน Sponsored Market
Access เพื่อ ซื้อขายฝ่ าน ICBC Bank ซึ่ง เป็ น สมาชิก ผู้ซ้ือขาย
และสามารถทารายการชาระราคาและส่งมอบต่ อได้เลย อันจะ
ช่วยเพิม่ สภาพคล่องในการซือ้ ขายและยังช่วยส่งเสริมการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์สกุลเงินหยวนทีซ่ อ้ื ขายอยู่ท่ี MOEX ด้วย
Duco ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการ Fintech สาหรับบริการข้อมูลหลังการ
ซื้ อ ข า ย ไ ด้ ร ั บ รา ง วั ล “Best Technology Product – Trade

ตลาดอนุ พ ั น ธ์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwanese Futures Exchange:
TAIFEX) เปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ ว เจอร์สและออปชัน่ บน ETF ที่
เชื่อ มโยงตลาดหุ้น จีน หรือ Capital SZSE SME Price Index
ETF โดยเป็ นสัญญาล่วงหน้ าและออปชันบน
่
ETF ตัวที่ 8 ของ
TAIFEX ที่เ ชื่อ มโยงดัช นี ท ัง้ ในและต่ า งประเทศ นอกจากนี้
TAIFEX ยังได้เ พิ่มสัญญาออปชัน่ ของหุ้นอีก 4 ตัวด้ว ย ทาให้ 
ปั จจุบนั TAIFEX มีออปชันทั
่ ง้ สิน้ 51 ตัว
ตลาดหลักทรัพ ย์โ อซาก้ า (Osaka Stock Exchange: OSE)
พิจ ารณาการปรับ ช่ ว งราคาการซื้อ ขาย (tick size) ของ TSE
Mothers Index Futures เพื่อเอือ้ ต่อกลุ่ม market participants
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ จ ัด การกองทุ น เออร์เ ซิ ล (Ersel) จาก
ประเทศอิต าลีไ ด้ด าเนิ นการซื้อ ลิขสิทธิด์ ชั นี ของ STOXX เพื่อ
นาไปจัดตัง้ กองทุนใหม่ภายใต้การจัดการ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล ั ก เ ซ ม เ บิ ร์ ก ( Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) รั บ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม 
(sovereign green bond) ที่ อ อกโดยรั ฐ บาลโปแลนด์ เ ข้ า จด
ทะเบียนใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ด้วยมูลค่ า
750 ล้า นยู โ ร นั บ เป็ นพัน ธบัต รแรกของโปแลนด์ท่ีอ อกเพื่อ
สิง่ แวดล้อ ม โดยเน้ น ด้า นพลัง งานหมุ นเวีย น พลังงานสะอาด Information Technology
การเกษตรกรรมที่ ย ัง่ ยื น การปลู ก สวนพื ช ป่ า และอุ ท ยาน  ตลาดหลักทรัพย์เซิ นเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) เปิ ด
แห่งชาติ ซึง่ โปแลนด์ให้ความสาคัญอย่างยิง่ อนึ่ง แพลทฟอร์ม
บริก าร “Easy IR” เป็ น บริก ารออนไลน์ ท่ีสามารถโต้ ต อบและ
LGX นี้ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อเดือนกันยายน 2559 เพื่อสนับสนุ นผู้ออก
ให้บริการผูล้ งทุนในการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเว็บและ
หลักทรัพย์ทต่ี อ้ งการระดมทุนเพื่อการลงทุนด้านสิง่ แวดล้อม
บนมือถือ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ Nasdaq (NDAQ) เปิ ดตั ว บ ริ ก ารให ม่  International Property Securities Exchange (IPSX) ซึง่ เป็ น
“Auction on Demand” ส าหรับ การซื้ อ ขายนอกตลาดที่ เ ป็ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของโลกทีม่ ุ่งเน้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ทางการ (Over the Counter: OTC) เป็ นทางเลือกใหม่ในการส่ง
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เลือกให้ Cinnober เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
คาสังซื
่ อ้ ขายจานวนมากโดยไม่กระทบภาพรวมตลาด ภายใต้การ
ซือ้ ขายของ IPSX คาดว่าจะเปิ ดตัวและเริม่ ซื้อขายได้ในกลางปี
กากับดูแลและโปร่งใสโดยมีการออกแบบให้รองรับข้อกาหนด
2560
ของ MiFID II ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความน่ าเชื่อถือและเพิม่ สภาพคล่อง  กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
ในตลาด Nordic เริม่ ใช้งานได้ 7 มิถุนายน 2560 ในกลุ่มตลาด
Group: LSEG) เปิ ดศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีใหม่ในประเทศศรี
หลักทรัพย์ Nasdaq Nordic ทัง้ หมด
ลังกา เพื่อให้บริการสนับสนุ นทางเทคนิคสาหรับเครือข่ายการ
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ส านั ก งานก ากับ ตลาดสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า ของสหรัฐ อเมริ ก า
(U.S. Commodity Futures Trading Commission CFTC)
ออกประกาศ no-action relief สาหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคู่ค้า
ประเทศออสเตรเลีย และเม็ก ซิโ ก ภายใต้ ก รอบ inter-affiliate
exemption ซึ่ง เดิม ส าหรับ แค่ ก ลุ่ ม ประเทศในยุ โ รป ญี่ป่ ุ นและ
สิงคโปร์
สานั กงาน ก.ล.ต. ของออสเตรเลี ย (ASIC) ประกาศยกเว้น
ค่ า ธรรมเนี ย มในการขอใบอนุ ญ าตให้ ก ับ ธุ ร กิจ FinTech ใน
ออสเตรเลีย เพื่อ ที่จ ะทดสอบการให้บ ริก ารแก่ ลูก ค้า รายย่ อ ย
จานวน 100 ราย เป็ นเวลา 12 เดือน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ยุโรป (European
Securities and Markets Authority: ESMA) มีแ ผนให้บ ริษัท
จดทะเบียนทัง้ หมดในสหภาพยุโรปรายงานงบการเงินผ่านระบบ
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ภายในปี
2563
คณะกรรมการร่ ว มของหน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลในยุ โ รป
(European Supervisory Authorities: ESAs) เปิ ดรับฟั งความ
คิดเห็นจากผูใ้ ช้บริการและหน่ วยงานด้านการเงิน ด้านประโยชน์
และความเสีย่ งของการใช้เทคโนโลยี big data ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเพียงพอของกฎระเบียบที่มีอยู่ในการควบคุมการใช้ big
data และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้

Alliances




หน่ วยงานกากับดูแ ลของฮ่ องกง (Securities and Futures
Commission: SFC) แ ล ะ ห น่ ว ย ง า นก า กั บ ดู แ ลข อ ง
สวิ ตเซอร์ แ ลนด์ (Swiss Financial Market Supervisory
Authority: FINMA) ลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ
ร่วมกันภายใต้กรอบการจัดการกองทุนของสวิตเซอร์แลนด์และ
ฮ่ อ ง ก ง ( Switzerland-Hong Kong Mutual Recognition of
Funds)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ร่ ว มมือ กับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์ใ นจีน จ านวนสองแห่ ง คือ CITIC
Securities และ Galaxy Securities เพื่อพัฒนาด้านการลงทุน
ข้ามตลาดระหว่างกัน เพื่อสนับสนุ นให้ลูกค้าจีนสามารถเข้าถึง
หลักทรัพย์ของรัสเซียได้ และส่งเสริมให้บริษทั จีนเข้าจดทะเบียน
ในมอสโคว์อกี ด้วย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซีย่ งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง SSE คื อ China Investment
Information Services (CIIS) และ SSE InfoNet ประกาศเป็ น
พัน ธมิต รโดย CIIS จะท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและผู้ไ ด้ร ับ
ใบอนุญาตในการเผยแพร่ขอ้ มูลของ MOEX ในประเทศจีน
Nasdaq Dubai และตลาดหลัทรัพ ย์อัมมาน (Amman Stock
Exchange: ASE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการจดทะเบียนในสองตลาด
Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) ประกาศ
ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ กับ Chinese Gold and
Silver Exchange Society (CGSE) ในฮ่ อ งกง การลงนาม
ดังกล่าวเป็ นการเพิม่ การเข้าถึงตลาดเกิดใหม่และเพิม่ การพัฒนา
ตลาดโลหะมีค่ า ให้เ ป็ น ราคาอ้า งอิง รวมถึง เป็ น การเชื่อ มโยง
ภู มิภ าคเอเชีย กับ ภู มิภ าคตะวัน ออกกลางและแอฟริก าเหนื อ
(MENA) โดยทัง้ สองตลาดจะร่วมมือกับหารูปแบบที่ดที ่สี ุดเพื่อ
เพิม่ การซื้อขายระหว่างสองตลาด พัฒนาสภาพคล่อง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกลไกการส่งมอบ รวมไปถึงการให้ความรูส้ มาชิก
เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ และร่ ว มมือ กัน พัฒ นาตลาดโลหะมีค่ า ใน
ฮ่องกงและดูไบ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์อิ ส ตัน บู ล (Borsa Istanbul) และ Dubai
Multi Commodities Center (DMCC) ยกระดับ ความร่ ว มมือ
จากการที่เคยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อนหน้านี้
โดยจะร่วมกันทาให้การซือ้ ขายและชาระราคาทองและโลหะมีค่า
อื่นๆ อยู่บนแพลทฟอร์มเดียวกัน พร้อมยืนยันในเบือ้ งต้นว่า ทัง้
สองฝ่ ายจะร่วมมือกันในการสร้างศูนย์รบั มอบส่งมอบสินค้าในทัง้
อิสตันบูลและดูไบ ความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะเป็ นการเพิ่ม
ความแข็งแกร่งของทัง้ อิสตันบูลและดูไบในการค้าทอง รวมถึง
คาดว่าจะได้การรับรู้จากประเทศอิสลามอื่นๆ ในความร่วมมือ
ดังกล่าว
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8-9 ธันวาคม 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม The 4th GMS Capital Market Education Forum (CMEF) ปี ณ นคร
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในปี น้ี ทางตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นเจ้าภาพ เพื่อ
หารือเรื่องการขยายฐานนักลงทุนผ่านการพัฒนาความรูก้ ารลงทุนในหลักทรัพย์

20 ธันวาคม 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากตลาดหลักทรัพย์โฮจิมนิ ห์ สานักงาน ก.ล.ต. เวียดนาม
และบริษัทหลักทรัพย์เวียดนาม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการออกผลิตภัณฑ์ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ (Derivatives Warrants)

22 ธันวาคม 2559

ผู้บ ริห ารตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เข้า ร่ว มการประชุม คณะทางาน AOSEF (AOSEF Working Committee)
ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อติดตามและหารือเรื่องพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเซีย -โอเชียเนีย
รวมถึงนาเสนอข้อมูลเรื่องการเพิม่ สภาพคล่องในตลาดทุนแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม

November 2016
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