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Corporate & Strategy Development (Cont)

ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ BRICs ประกาศรวมตัว  ที่ประชุมคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แฟรงเฟิร์ต ใน
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อขยายฐานนักลงทุนจาก
เครือ Deutsche Borse อนุมัติแผนการควบรวมกิจการ
ต่างประเทศและเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ระหว่าง Deutsche Borse กับ NYSE Euronext ในเดือน
ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมเป็น
ตุลาคม 2554 เนื่องจากคาดการณ์ว่าภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
พันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์บราซิล (BM&FBOVESPA)
ของเยอรมันจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดทุนใน
รัสเซีย (MICEX) ฮ่องกง (HKEx) และแอฟริกาใต้ (JSE)
ภูมิภาคอเมริกา อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง
ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งของอินเดีย (NSE และ
เยอรมันกับสถาบันการเงินชั้นนาทั้งในทวีปยุโรปและ
BSE) ได้ลงนามสนับสนุนการสร้างพันธมิตรครั้งนี้ แต่จะเข้า
สหรัฐอเมริกาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ร่วมกิจกรรมในภายหลัง ในขั้นแรกจะมีการจดทะเบียนซื้อ
 หน่วยงานกากั บดูแลสถาบันการเงินแห่งลักเซมเบอร์ก
ขายอนุพั นธ์ข้ามตลาด (cross-listing) ที่อ้างอิงดัชนีตราสาร
อนุมัติแผนการควบรวมกิจการระหว่าง Deutsche Borse
ทุน ภายในเดือนมิถุนายน 2555 โดยซื้อขายในสกุลเงินของ
กับ NYSE Euronext ในเดือนตุลาคม 2554 ในส่วนของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ และในขั้นต่อไป จะร่วมกันพัฒนา
บริษัท Clearstream บริษัทลูกของ Deutsche Borse ที่จด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และเปิดให้มีการซื้อขายข้าม
ทะเบียนจัดตั้งในลักเซมเบอร์ก (หลังการควบรวม ผู้ถือหุ้นเก่า
ตลาด
ของ Deutsche Borse และ NYSE Euronext จะเข้ามาถือหุ้น
ทางการจีน ได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการกากับ
Clearstream ผ่าน Holding company)
ตลาดการเงินทั้ง 3 สถาบันใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ในรอบ 10 ปี โดยเปลี่ยนอานาจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อ Products & Services
พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต โดย 1) Mr. Shang
 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and
Fulin ดารงตาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกากับธนาคาร
Clearing: HKEx) เปิดบริการ “Issuer Services” สาหรับ
พาณิชย์จีน (CBRC) 2) Mr. Guo Shuqing เป็นประธาน
บริษัทจดทะเบียน มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทจด
คณะกรรมก ารกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จนี
ทะเบียนและพัฒนาช่ องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทจด
(CSRC) และ 3) Mr. Xiang Junbo เป็นประธาน
ทะเบียนและนักลงทุน บริการดังกล่าว ประกอบด้วย 1)
คณะกรรมการกากับธุรกรรมประกันภัย (CIRC)
กิจกรรมรู้จักกับบริษัทจดทะเบียน โดย HKEx จะจัดประชุม
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
ประจาเดือนเพื่อให้ผู้แทนบริษัทจดทะเบียนพบปะแลกเปลี่ยน
SSE) ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock
ความคิดเห็นและให้ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน
Exchange: SZSE) และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสานัก
นักวิเคราะห์ บริษัทหลั กทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
หักบัญชีจีน (China Securities Depository and
และ 2) กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
Clearing: SD&C) ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท China Securities
แต่ละวัน โดยผู้แทนบริษัทจดทะเบียนจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี
Finance (CSF) ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ HKEx
2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 9.4 พันล้านดอลลาร์สรอ . เพื่อ
 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ตรวจสอบและกากับการซื้ อขาย
มีแผนเปิดตัว MSCI Indonesia Index Futures ในสกุลเงิน
margin trading อีกทั้งเป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมการยืม
ดอลลาร์สรอ. ภายในไตรมาสแรกของปี 2555 โดยขณะนี้อยู่
และให้ยืมหลักทรัพย์
ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจากทางการ
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ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Securities Exchange:
OSE) ร่วมกับ NASDAQ OMX Corporate Solutions เพิ่ม
บริการ Corporate Intelligence (CI) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนใน
OSE โดย CI เป็นระบบรวมศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนที่พัฒนาขึ้นโดย NASDAQ
OMX ทั้งนี้ CI จะเป็นประโยชน์แก่งานด้านนักลงทุ นสัมพันธ์
ของบริษัทจดทะเบียนในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล
การจัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
SIX Swiss Exchange และ Equinix ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการศูนย์ข้อมูล มีแผนเปิดตัวบริการ
co-location สาหรับ X-stream INET ระบบซื้อขายใหม่ของ SIX
Swiss ในกลางปี 2555 โดยจะช่วยให้ลูกค้าของ SIX Swiss
สามารถลดต้นทุน ลดเวลาในการเชื่อมต่อระบบ และจับคู่
รายการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตลาดอนุพันธ์ Eurex ได้รวมศูนย์ระบบการซื้อขายและระบบ
สานักหักบัญชีมาไว้ที่ International Business Exchange (IBX)
ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลของ Equinix การรวมระบบนี้จะทาให้สามารถ
จับคู่รายการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อม
รองรับปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น ทั้งนี้ Eurex และ Equinix
ได้ร่วมมือกันในการเปิดให้บริการ co-location มาตั้งแต่ปี 2549
CME Group เตรียมเปิดให้บริการ co-location ในวันที่ 29
มกราคม 2555 ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของ CME Group เชื่อมต่อ
เข้าระบบ CME Globex ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริการ
co-location นี้ ครอบคลุมถึงการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูล การ
เชื่อมต่อระบบ และการดูแลรักษาระบบ

Post-Trade Services


LCH.Clearnet เพิ่มประเภทของหลั กประกันให้ครอบคลุม
ทองคาแท่ง (gold bullion) เตรียมเปิดให้บริการภายในเดือน
ตุลาคม 2554 การเพิ่มทองคาแท่งเป็นหลักประกันนี้ จะช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวและเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะในช่วง
ที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทองคายังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
และมีกลไกราคาที่มีเสถียรภาพ
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Post-Trade Services (Cont)


ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange:
SGX) ประสบความสาเร็จในการเปิดตัวการให้บริการชาระ
ราคาสัญญาฟอร์เวิร์ดสสกุลเงินเอเชีย (Asian Foreign
Exchange (FX) Forwards) ที่ซื้อขายนอกตลาด (Overthe-Counter: OTC) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 โดยมี
ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง คือ Deutsche, DBS และ OCBC
เริ่มการชาระราคา Asian FX Forwards ดังกล่าว ทั้งนี้
การชาระราคา Asian FX Forwards นี้ เป็นการชาระราคา
แบบที่ไม่ต้องส่งมอบสกุลเงิน (non-deliverable) โดย
ครอบคลุมสกุลเงินต่างๆ ในภูมิภ าคเอเชีย อาทิ จีน
อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน
เป็นต้น

Alternative Trading Venues (Cont)




สานักงาน ก.ล.ต. ของออสเตรเลีย (ASIC) ได้เพิ่มเติม
เกณฑ์ในหมวดเงินทุนสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
Chi-X Australia ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกแห่งแร กใน
ออสเตรเลียที่ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ออสเตรเลียและ Chi-X Australia จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม
โดยจะเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกที่มีการซื้อขายในทั้งสอง
ตลาดให้สามารถใช้เกณฑ์ปฏิบัติเดียวกันในด้านเงิ นทุน
และการรายงานข้อมูลการซื้อขายไปยัง ASIC
Chi-X Global ประกาศหุ้นส่วนทางธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งเป็น
สถาบันการเงินชั้นนา 5 ราย ได้แก่ BofA Merrill Lynch,
GETCO, Goldman Sachs, Morgan Stanley และ
Quantlab Group โดย Instinet ในเครือ Nomura Group
ยังคงเป็นผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ปัจจุบันการดาเนินงานของ
Chi-X Global ครอบคลุม Chi-X Global, Chi-X Japan,
Chi-X Australia, Chi-East และได้ร่วมมือกับตลาด
หลักทรัพย์ BM&FBOVESPA เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่เรียกว่า Chi-FX ซึ่งมีกาหนดเริ่มเปิดซื้อขายใน
บราซิลต้นปี 2555
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ตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Borse และ NYSE Euronext ให้
การสนับสนุนและเห็นด้วยกับร่างเกณฑ์ของยุโรป Markets in
Financial Instruments Directive (MiFID) ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม หรือที่เรียกว่า MiFID2 ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาใน
เดือนตุ ลาคม 2554 โดยมองว่าจะช่วยให้ตลาดทุนยุโรปมีความ
โปร่งใส มั่นคงและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น สาระสาคัญของ
MiFID2 จะเป็นเรื่องการจัดให้มี organized trading facility
(OTF) โดยให้อยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ของ MiFID ด้วย ซึ่งจะ
ทาให้สามารถกากับดูแลการซื้อขาย OTC derivatives ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การกากับดูแลการซื้อขายที่เป็น Algo Trading
และ High Frequency Trading ที่เข้มงวดขึ้น การเพิ่มความ
โปร่งใสของระบบการซื้อขายต่างๆ และการเพิ่มความเข้มงวดใน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน เป็นต้น

Alliances


ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
(Shanghai
Stock
Exchange: SSE) สานต่อความร่วมมือกับ ตลาด
หลักทรัพย์บราซิล (BM&FBOVESPA) อย่างต่อเนื่อง
หลังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศเมื่อต้นปี 2554
โดยได้มีการจัดสัมมนาตลาดทุนระหว่างจีน -บราซิลขึ้นอีก
ครั้งในเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองของการ
ร่วมจัด อนึ่ง จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุน
ของทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น อาทิ นักลงทุน
บราซิลเข้ามาลงทุนในจีนเพิ่มขึ้น
ขณะที่ปัจจุบันจีน
นับเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct
Investment: FDI) มากที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้
โดยเฉพาะบราซิล

SET International Activities

10-14 ตุลาคม 2554
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ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม The 51st WFE General Assembly
and Annual Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งติดตามพัฒนาการที่
สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ณ กรุงโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
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