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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ประสบ
ความสาเร็จ ในการเป็ น เจ้าภาพจัด กิจ กรรม Invest Malaysia
2013 ในงานมีบ ริษัท จัด การกองทุ น ว่ า 60 แห่ ง ซึ่ง มีมู ลค่ า
สินทรัพย์รวมกว่า 15,000 ล้าน ดอลลาร์สรอ. เข้าร่วมงาน และ
จานวน slot การประชุ ม 1-on-1 เพิ่ม ขึ้น กว่า ร้อยละ 50 เมื่อ
เทียบกับปี 2554 ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่ง
ของบริษทั จดทะเบียนในมาเลเซีย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ก าตาร์ (Qatar Exchange) และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ Nasdaq Dubai ได้ร ับ การยกระดับ จาก frontier
market เป็ น emerging market โดย MSCI นับเป็ นการแสดงให้
เห็น ถึ ง การพัฒ นาของตลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ดยเฉพาะในเรื่อ ง
โครงสร้า งพื้น ฐานและโครงการต่ า งๆ ที่ไ ด้ ด าเนิ น การเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
London Metal Exchange (LME) ยั ง ค ง เ พิ่ ม บ ท บ า ท ใ น
ภูมภิ าคเอเชีย ล่าสุดได้อนุ มตั ิให้ใช้เมือง Kaosiung ในไต้หวัน
เป็ น จุ ด ส าหรับ การขนส่ ง แร่ โ ลหะและอะลู มิ เ นี ย มอั ล ลอย
เพื่อทีจ่ ะขยายเครือข่ายคลังสินค้าให้เข้าใกล้กบั จีน ซึง่ เป็ นแหล่ง
ผลิตสาคัญและมีความต้องการใช้โลหะสูง โดยนับเป็ นครัง้ แรกที่
มี ก ารจั ด ตั ้ง ในไต้ ห วั น แ ละ ถื อ เป็ นแห่ งที่ 9 ใ นเอเชี ย
นอกเหนือจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีและมาเลเซีย ทัง้ นี้ การ
ขยายเครือข่า ยคลัง สิน ค้าเข้า มายังเอเชีย นี้ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ใน
แผนการควบรวมกิ จ การกั บ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง ซึ่ ง
สนับสนุ นการเพิ่มบทบาทของ LME ในเอเชียที่ครอบคลุมถึง
การขยายเวลาซื้อขายให้สอดคล้องกับภูมิภาค และแผนที่จะ
ช าระราคาสัญ ญาสกุ ล เงิน หยวนผ่ า น LME Clear ภายในปี
2557 ด้วย
สมาพัน ธ์ ด้ า นอนุ พ ั น ธ์ 2 แห่ ง คื อ Futures and Options
Association (FOA) แ ล ะ Futures Industry Association
(FIA) มีแ ผนที่จ ะก าหนดการควบรวมระหว่ า งกัน เพื่อ สร้า ง
ความแข็งแกร่งในการจัดการด้านธุรกรรมข้ามตลาด ภายใต้แบ
รนด์ใหม่ FIA Global โดยทัง้ สองฝ่ายได้ตกลงในหลักการแล้ว
โดยสมาชิกของ FOA มีกาหนดลงคะแนนเสีนงในเรื่องดังกล่าว
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ทัง้ นี้ FOA เป็ นสมาพันธ์ในภูมิภาค
ยุโรป มีสมาชิก 160 ราย ในขณะที่ FIA ตัง้ อยู่ในสหรัฐฯ แต่มี
สมาชิกครอบคลุม 20 ประเทศและมีสาขาย่อยในเอเชียด้วย

June 2013

Products and Services










ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เปิ ดการซือ้ ขาย iShares RMB Bond Index
ETF ซึง่ เป็ นกองทุน ETF ทีอ่ า้ งอิงพันธบัตรสกุลเงินหยวนนอก
ตลาดจีน (Offshore RMB Bond ETF) ตัวแรกในเอเชีย ที่ซ้ือ
ขายบน HKEx โดยจะเปิ ดให้ซอ้ื ขายและชาระราคาได้ใน 2 สกุล
เงิน คือ ดอลลาร์ฮ่องกง และหยวน โดยจะมีการแยกสัญลักษณ์
ในการซื้อขายไว้ชดั เจน ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นหนึ่งใน
แผนของ HKEx ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ่ี า้ งอิงสกุลเงินหยวน
London Metal Exchange (LME) หลังจากควบรวมกับตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing:
HKEx) มีแผนทีจ่ ะปรับปรุงดัชนีราคา LME Asian Benchmark
Price เพื่อสะท้อนอุปสงค์อุปทานของโลหะในตลาดเอเชีย โดย
ดัชนีราคาจะปรับตามราคาปิ ดของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ท่ี ส าคัญ ในเอเชีย และจะปรับ ช่ ว ง pricing
window จาก 15 นาที เป็ น 5 นาที อนึ่ง การดาเนินการดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งในการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่จี ะใช้ดชั นีเป็ นตัวอ้างอิงในอนาคตและเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนการขยายธุรกิจสูเ่ อเชีย (East Wing) ของ LME ด้วย
BRICS Exchanges เปิ ด ตัว เวบไซต์ BRICSMART.org เพื่อ
เป็ นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ย วกับตลาดหลัก ทรัพย์ในกลุ่ ม BRICS
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยสมาชิกในกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange) และ Eurex
ประกาศการเปิ ดให้มกี ารซือ้ ขาย single stock futures ทีอ่ า้ งอิง
หุ้นของเยอรมัน 5 ตัว ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นหนึ่งใน
แผนกลยุ ท ธ์ ร ะหว่ า งตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม อสโคว์ ก ั บ ตลาด
หลักทรัพย์ Deutsche Börse
Eurex มีก าหนดเปิ ด การซื้อ ขาย MSCI Emerging Markets
Index Derivatives ซึ่ ง รวมถึ ง ดั ช นี ย่ อ ยในกลุ่ ม MSCI EM
EMEA, MSCI EM Latin America และ MSCI EM Asia ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยสัญญาฟิ วเจอร์สทีอ่ า้ งอิงดัชนีของ
ประเทศในกลุ่ม emerging market อีก 16 ประเทศ ซึ่งรวมถึง
ไทย จะเปิ ดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน ทัง้ นี้ Eurex จะไม่
คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการชาระราคาไปจนถึงเดือน
ตุลาคม 2556
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Eurex รับบริษทั UOB Bullion and Futures เป็ นสมาชิกรายแรก
ในการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น New Access Points ที่ สิ ง คโปร์ ด้ ว ย
ความเร็วในการสังค
่ าสังซื
่ ้อขายอยู่ท่ี 80 เมกะบิตต่อวินาที โดย
New Access Point ดัง กล่ า วตัง้ อยู่ท่ีต ลาดหลัก ทรัพ ย์สิง คโปร์
(Singapore Exchange: SGX) ในลัก ษณะ Co-location ซึ่ ง จะ
ช่วยลดต้นทุนให้แก่สมาชิกของ Eurex และ SGX ทัง้ ในสิงคโปร์
และในแฟรงเฟิรต์ ในการซือ้ ขายอนุพนั ธ์ท่ี Eurex
ธนาคาร Deutsche Bank ในฐานะสมาชิกสานักหักบัญชีของ
London Bullion Market Association (LBMA) และเป็ นผูน้ าด้าน
บริก ารเกี่ย วกับ โลหะมีค่ า ได้ ป ระกาศจัด ตัง้ แหล่ ง เก็บ รัก ษา
ทองค าที่ใ หญ่ ท่ีสุด ณ Singapore Freeport ในสิง คโปร์ โดยมี
ประสิทธิภ าพในการเก็บ ได้สูงสุดถึง 200 ตัน ภายใต้บริการที่
ทันสมัย ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและสร้า งความเชื่อมัน่
ให้แ ก่ ลู ก ค้า ทัง้ ในด้า นการเก็บ รัก ษาสิน ทรัพ ย์ ภ ายใต้ ก รอบ
กฎหมายที่มคี วามมันคง
่ ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาทองคา
และการเปิ ดให้ใช้ทองคาเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื ได้
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสโล (Oslo Bors) เริ่ ม การซื้ อ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ใ นกลุ่ ม นอร์ดิก กว่ า 1,000 หลัก ทรัพ ย์ ครอบคลุ ม
นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค และฟิ นแลนด์ บนแพลทฟอร์มการซือ้
ขายของ Millennium Exchange ที่พฒ
ั นาโดย MillenniumIT ใน
เครือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน หลังการควบรวมกิจการกับตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือก Burgundy และการย้ายระบบแล้วเสร็จ
NYSE Euronext เปิ ดตัว The Big Stage ซึง่ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์
การตลาดเพื่ อ showcase เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ หรื อ เรื่ อ งราว
ความสาเร็จของบริษัท ที่จดทะเบียนใน NYSE Euronext อาทิ
ความเป็ นมาในการจัดตัง้ ของแบรนด์ ประวัตทิ น่ี ่ าสนใจของผูน้ า
องค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านความท้าทายต่างๆ โดยจะ
เป็ น การน าเสนอผ่ า นช่ อ งทางที่ห ลากหลาย อาทิ เวบไซต์
www.NYSEBigStage.com หรือ การนาเสนอเรื่องราวผ่านทาง
รายการโทรทัศน์ ฯลฯ
The Swiss Intraday market ประสบความสาเร็จในการเปิ ดตัว
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็ นประเทศที่ 4
นอกเหนื อจากฝรังเศส
่
เยอรมันและออสเตรีย ที่ได้เข้าร่ว มใช้
แพลทฟอร์ม ComXerv ของ Deutsche Börse ซึง่ เป็ นระบบการ
ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ท่เี ปิ ดให้มีการทารายการข้ามตลาดได้
โดยสมาชิกจะได้รบั ประโยชน์จากการใช้ pooled liquidity ร่วมกัน
การเปิ ดตัวครัง้ นี้ นับเป็ นอีกก้าวสาคัญสาหรับ intraday power
trading ในยุโรป
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เปิ ด
ให้ ผู้ร่ ว มตลาดแสดงความคิด เห็น ต่ อ การใช้ circuit breaker
สาหรับตลาดทุน ประเภทหลักทรัพย์ การใช้ขอบเขตราคา (price
band) และแนวทางการดาเนินงานของแต่ละหลักทรัพย์ คาดว่า
จะเริม่ ใช้ในปลายปี 2556 นี้ ทัง้ นี้ SGX นาเสนอการใช้ circuit
breaker สาหรับกรณีราคาหลักทรัพย์มกี ารเคลื่อนไหวเกินกว่า
price band +/- 10% ระบบจะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์นัน้ ๆ
เป็ น เวลา 5 นาที ซึ่ง ระหว่ า งช่ ว งเวลาที่ห ยุ ด การซื้อ ขายนั น้
นักลงทุนยังคงสามารถส่งคาสังซื
่ ้อขายได้ แต่ ต้องอยู่ในระดับ
ราคาที่น้อยกว่าขอบเขตราคา +/- 10% และเมื่อหมดช่วงเวลา
5 นาทีของการหยุดพัก ระบบจะคานวณ price band ใหม่
หน่ วยงานกากับดูแลของฮ่องกง (Securities and Futures
Commission: SFC) มุ่ งเน้ น การเพิ่ม คุ ณภาพของเกณฑ์เ พื่อ
สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในด้านการดาเนินงานของ
ตลาด การทาธุ รกิจ ของบริษัท และการกากับ ดูแลตนเองของ
บริษทั จดทะเบียนและการสือ่ สารไปยังนักลงทุน ในอนาคต SFC
จะเน้ น ไปที่ก รอบกฎเกณฑ์ข องอนุ พ ัน ธ์ท่ีซ้ือ ขายนอกตลาด
การน า Investor Protection Bill สู่ ส ภานิ ติ บ ั ญ ญั ติ และการ
สนับสนุ นการพัฒ นาฮ่ องกงให้เป็ นศูน ย์ก ลางด้านการบริห าร
จัดการกองทุนและ offshore RMB center
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ประกาศแนวทางใหม่ ใ นการก ากับ ดู แ ลตนเอง (selfregulation) โดยเน้น 3 มิติ คือ 1) การปรับแนวคิดในการกากับ
ดูแล เพื่อให้ผรู้ ่วมตลาดมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเองอย่างต็มที่ 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการกากับดูแล
โดยหลีกเลีย่ งกฎเกณฑ์ทซ่ี ้าซ้อน และ 3) การยกระดับมาตรฐาน
การเปิ ดเผยข้อมูลด้านกฎเกณฑ์ โดยเน้ นความโปร่งใสในทุก
ขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องการพัฒนากฎเกณฑ์ นอกเหนือจากแนวทาง
ข้างต้น SSE ยังได้ประกาศมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ระงับข้อพิพาทจากความผิดทางวินยั เพิม่ เติมอีกด้วย โดยจะเน้น
ด้านการเปิ ดเผยข้อมูลมาตรฐาน กระบวนการดาเนินการและ
เหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
หน่ วยงานกากับดูแลของออสเตรเลีย หรือ ASIC ปรับเกณฑ์
กากับดูแลด้าน dark liquidity และ high-frequency trading โดย
จะมีผ ลบัง คับ ใช้ใ นปี 2557 ทัง้ นี้ เกณฑ์ด ัง กล่ า วมีก ารปรับ
เพิม่ เติมภายหลังการเปิ ดให้แสดงความเห็น โดย ASIC ตัดสินใจ
ที่ จ ะยั ง ไ ม่ ด าเนิ น กา รใ นเรื่ อ ง small order resting time,
manipulative trading และ minimum size thresholds and tick
size reform อย่างไรก็ดี จะยังคงติดตามผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวอยู่ต่อไป
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หน่ วยงานกากับดูแลของออสเตรเลีย หรือ ASIC เพิม่ ความ
เข้ม งวดด้า นการเงิน ของผู้ท่ีท าหน้ า ที่ค ัสโตเดีย นและ asset
holders ซึ่งปจั จุบนั สินทรัพย์ของนักลงทุนออสเตรเลียภายใต้
ระบบดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่ง
คาดว่าจะเพิ่มสูงขึน้ กว่า 3 เท่าในอีก 15 ปี ข้างหน้ า เป็ น 6.4
ล้า นล้า นดอลลาร์อ อสเตรเลีย เพื่อ ป้ องกัน ความเสี่ย งที่อ าจ
เกิดขึน้ และเพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั นักลงทุน จึงกาหนดให้คสั
โตเดียนและ asset holders จะต้องดารงสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
(net tangible assets: NTA) สู ง ก ว่ า 1 0 ล้ า น ด อ ล ล า ร์
ออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้โดยเฉลีย่
หน่ วยงานกากับดูแลของแคนาดา (Canadian Securities
Administrators: CSA) ปรับเกณฑ์ใหม่ใ ห้มีการจัด ทาข้อ มูล
ส าคัญ ของกองทุ น รวม (Fund Facts) ตามที่ CSA ก าหนด
ความยาวไม่เ กิน 2 หน้ า เป็ นส่ว นหนึ่ง ในการนาส่งหนังสือ ชี้
ชวนของกองทุนด้วย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ านักลงทุนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสาคัญดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมที่เป็ นการ
นาเสนอผ่านทางเวบไซต์กองทุนหรือเมื่อมีการร้องขอเท่านัน้
โดยจะเริม่ บังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2557 ทัง้ นี้ ในขัน้ ต่ อไป
CSA มีแผนทีจ่ ะให้มกี ารระบุขอ้ มูล Fund Facts ดังกล่าว ณ จุด
ทีม่ กี ารซือ้ ขายกองทุนด้วย

Information Technologies (Cont)






Information Technologies




NASDAQ OMX Nordic พัฒ นาระบบ Smart Order Routing
(SOR) ซึ่งจะทาให้ระบบซื้อขายของ NASDAQ OMX Nordic
เป็ น ระบบเดีย วที่ส ามารถซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ทุ ก ตัว ในกลุ่ ม
ประเทศ Nordic ทัง้ 5 ประเทศ โดยสามารถจัดการคาสังเพื
่ ่อให้
ได้รบั รายการเสนอซื้อขายที่ดีท่สี ุด (European Best Bid and
Offer: EBBO) บนระบบซื้อขายเดียว ซึ่ง รวมถึงหลัก ทรัพย์ท่ี
จดทะเบียนใน Oslo Børs and Oslo Axess.
กลุ่มตลาดหลัก ทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse Group:
DB) เปิ ดตัวระบบ IT ใหม่ “The 7 Market Technology” series
ซึง่ นาเสนอนวัตกรรมใหม่ของทัง้ ระบบซือ้ ขาย ระบบชาระราคา
และระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง ป จั จุ บ ั น ประกอบด้ ว ย T7
(Trading) และ C7 (Clearing) โดย T7 เป็ นระบบซื้ อ ขาย
อนุพนั ธ์ทป่ี จั จุบนั Eurex Exchange และ International Securities Exchange ใช้งานอยู่ และ DB จะขยายการให้บริการ T7
ไปยังตลาดพลังงานของยุโรป (European Energy Exchange)
ต่อไป ในส่วนของ C7 ซึง่ เป็ นระบบชาระราคา จะเริม่ ใช้งานที่
Eurex clearing เป็ นทีแ่ รกในปี 2557



ตลาดหลักทรัพย์บูดาเปสต์ (Budapest Stock Exchange:
BSE) มีแผนเริม่ ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ XETRA® ในวันที่
6 ธันวาคม 2556 การดาเนินการดังกล่าวจะเอื้อให้กลุ่มตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ยุ โ รปตะวัน ออก (CEE Stock Exchange Group:
CEESEG) ทุ ก ตลาด ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ บ นแพลทฟอร์ ม
เดียวกัน ซึง่ จะทาให้บริษทั หลักทรัพย์ในยุโรปกว่า 250 บริษัท
จาก 18 ประเทศ สามารถเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ใ น BSE ได้
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ด้วย
Eurex Exchange เปลีย่ นไปใช้ระบบซือ้ ขายอนุ พนั ธ์ของกลุ่ม
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse Group: DB)
อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึง่ รวมถึงการซือ้
ขา ย อนุ พั น ธ์ ท่ี อ้ า ง อิ ง กั บ ต รา สา รห นี้ เช่ น Euro-bund,
Euro-Bobl และ Euro-Schatz Futures ระบบใหม่น้ีมคี วามเร็ว
ในการจับคู่คาสังซื
่ อ้ ขาย 150 microseconds เร็วกว่าระยะเวลา
เฉลี่ยของระบบเดิมร้อยละ 50 สาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
และร้อยละ 90 สาหรับออปชัน่
European Energy Exchange (EEX) ซึ่ ง เป็ นตลาดสิ น ค้ า
พลังงานในยุโรป และ FFastFill ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการระบบทาง
การเงิน และระบบบริห ารความเสี่ย ง ลงนามความร่ ว มมือ
ระหว่ า งกัน เพื่อ ขยายการเข้า ถึง ตลาด EEX ผ่ า นระบบของ
FFastFill โดยผู้ร่วมตลาดสามารถเข้าถึงสินค้าของ EEX ผ่าน
เครือข่าย Horizon ซึ่งเป็ นซอฟท์แวร์สาหรับโบรกเกอร์และใช้
บริการระบบซือ้ ขาย Trading Pro ได้ โดย FFastFill เป็ นระบบ
ทีใ่ ห้บริการทางการเงินในลอนดอน ชิคาโก ปราก และซิดนีย์
TMX Atrium ประกาศการเชื่อมต่อ SuperDerivatives ซึ่งเป็ น
ผู้ให้บริการด้านข้อมูลและเทคโนโลยีด้านอนุ พนั ธ์ ไปยังตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ NASDAQ OMX NLX ณ กรุ ง ลอนดอน เพื่ อ
สนับสนุนการให้บริการข้อมูลราคาและเพิม่ ความโปร่งใสในการ
ท างานผ่ า นเครือ ข่ า ยที่เ ชื่อ มต่ อ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว ของ TMX
Atrium นอกจ ากนี้ ยั ง ได้ ส นั บ สนุ นกา รย้ า ย ระ บ บข อง
The Order machine (TOM) ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
จากกรุงสตอล์คโฮมมายังศูนย์ขอ้ มูลแห่งใหม่ของ TMX Atrium
ในกรุงลอนดอนด้วย



June 2013

3

International Exchanges Roundup
Post Trade Services




London Metal Exchange (LME) แ ละ LCH.Clearnet ไ ด้
บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันในการโอนย้ายการชาระราคาสัญญาของ
LME ซึ่ง ป จั จุ บ ัน ช าระราคาผ่ า น LCH.Clearnet ไปยัง แพลท
ฟอร์มการชาระราคาของ LME หรือ LME Clear ภายในเดือน
กันยายน 2557 เพื่อให้ผรู้ ่วมตลาดได้มเี วลาเตรียมพร้อมรองรับ
การเปลี่ย นแปลงการด าเนิ น งาน รวมถึง กรอบกฎเกณฑ์ ท่ี
เกีย่ วข้อง
Eurex Clearing สานักหักบัญชีชนั ้ นาในยุโรป ได้เปิ ดตัวระบบ
บริหารความเสีย่ งใหม่ทม่ี ชี ่อื ว่า Eurex Clearing Prisma ซึง่ ใช้
portfolio methodology จ า ก เ ดิ ม ที่ เ ป็ น แ บ บ product-byproduct based margining approach โ ด ย ร ะ บ บ ใ ห ม่ จ ะ
ครอบคลุมทุกหลักทรัพย์ท่ี Eurex Clearing ชาระราคา ซึ่งจะ
รวมถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนทัง้ หมดและผลิตภัณฑ์ใน OTC
ด้วย ทัง้ นี้ มุ่งเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ระบบ

Alternative Trading Venues






CHI-X Canada (CX2) ประสบความสาเร็จในการเปิ ดตัว โดย
ครอบคลุ ม การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ ดทะเบีย นอยู่ ใ นตลาด
หลักทรัพย์โตรอนโตและ TSX Ventures ทุกตัว ทัง้ นี้ CX2 มุ่ง
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการท ารายการซื้ อ ขายให้ ก ับ นั ก ลงทุ น ใน
แคนาดา
ATS Brasil ซึ่ง เป็ น การร่ ว มทุ น ระหว่ า ง Americas Trading
Group (ATG) และ NYSE Euronext อยู่ระหว่างการเสนอต่ อ
หน่วยงานกากับดูแลเพื่อจัดตัง้ เป็ นตลาดหลักทรัพย์อกี แห่งหนึ่ง
ในประเทศบราซิลเพื่อที่จะเปิ ดการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในปี
2557
UBS MTF มีกาหนดเริม่ เปิ ดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเสปนได้
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นี้ โดยในเบือ้ งต้นจะชาระราคาผ่าน
EuroCCP ได้เพียงแห่งเดียว ปจั จุบนั UBS MTF ซื้อขายหุ้น
จาก 17 ประเทศในยุโรป

International Activities

17--21 มิ ถนุ ายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กับบล. สินเอเซีย และ BNP Paribas Thailand จัดงาน "SET & BNP EU/UK
Roadshow 2013" ใน 6 ประเทศยุโรป (เยอรมันนี สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ อังกฤษ) โดยพา
บริษทั จดทะเบียน 13 แห่งได้แก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ (AAV) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (ADVANC)
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) บมจ.ดิ เอราวัณ
กรุ๊ป (ERW) บมจ. ชิน คอร์ปอเรชัน่ (INTUCH) บมจ. น้าตาลขอนแก่น (KSL) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ (RATCH)
และ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ (TICON) ร่วมให้ขอ้ มูลและสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผลู้ งทุน
24-28 มิ ถนุ ายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสปป. ลาว ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจาก สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์ลาว บมจ. EDL-GEN และ บมจ.
BCEL เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั จดทะเบียน
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