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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) และ กลุ่ ม
ธนาคาร RHB ประสบความสาเร็จในการจัดกิจกรรม Invest
Malaysia ที่ป ระเทศฮ่ อ งกง นั บ เป็ น โรดโชว์ค รัง้ ที่ 4 โดยมี
ผูจ้ ดั การกองทุนของฮ่องกงจานวน 91 แห่ง เข้าร่วมงาน ทัง้ นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ส่ง เสริมให้ Bursa Malaysia เป็ น ศูนย์กลาง
การลงทุนในภูมภิ าค อนึ่ง กิจกรรม Invest Malaysia ครัง้ ต่อไป
จะจัดที่นครนิวยอร์ก บอสตันและซานฟรานซิสโก ในช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายนนี้
ทางการสิ ง คโปร์แ ละจี น ได้บ รรลุ ร่ ว มมือ ระหว่ า งกัน ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทางการเงินและกฎเกณฑ์ โดยส่งเสริมให้
นักลงทุนสถาบัน สามารถนาเงินหยวนไปลงทุนในหลักทรัพย์
และพันธบัตรของตลาดทุนของสองแห่งได้ รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สกุลเงินหยวนด้วย ทัง้ นี้ สิงคโปร์ถอื เป็ นประเทศแรก
ในอาเซียนที่ตกลงความร่วมมือกับจีน อนึ่ง จีนได้ตกลงความ
ร่วมมือทางการเงินเช่นเดียวกันนี้กบั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) แต่ งตัง้
Mr. Kyungsoo Choi ดารงตาแหน่ ง Chairman & CEO เริ่ม มี
ผลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทัง้ นี้ Mr. Choi ประกาศวิสยั ทัศน์ทจ่ี ะ
ส่ ง เสริม ให้ KRX เป็ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ช ัน้ น าของโลก ผ่ า น
กลยุ ท ธ์ก ารขยายตัว สู่สากลและการสนับ สนุ น การเสนอขาย
หลักทรัพย์แก่ประชาชนทัวไป
่ (IPO) นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นการ
เพิม่ รายได้ของ KRX โดยเพิม่ ความแข็งแกร่งในการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ ในด้านการชาระราคาสาหรับการซื้อขายนอก
ตลาด (OTC clearing) การพัฒนาสินค้าอนุ พนั ธ์และโภคภัณฑ์
ใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจการขายข้อมูล
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ OMX เตรียมจ่ายเงินจานวน
41.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. คืนให้กบั บริษัททีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การเสนอขายหุ้น แก่ ป ระชาชนทัว่ ไป หรือ IPO ของบริษั ท
Facebook เมื่อปี 2555 ซึง่ ได้ประสบปญั หาความล่าช้า อันสืบ
เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) เริม่ การซือ้ ขาย
ฟิ วเจอร์สอ้างอิงทองคา (cash-settled gold futures contract)
ซึง่ นับเป็ นฟิวเจอร์สแรกทีอ่ า้ งอิงโลหะมีค่าของ Bursa Malaysia
เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนรายย่อย โดยซือ้ ขายด้วย
สกุลเงินริงกิต และขนาดสัญญาที่ 100 กรัม
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงไฟฟ้า
(electricity futures market) คาดว่ า จะเปิ ด ตัว ภายในปลายปี
2557 ตลาดดังกล่าวนับเป็ นตลาดแห่งแรกในเอเชีย โดย SGX
จะท างานร่ว มกับ Energy Market Authority และผู้ร่ ว มตลาด
เพื่อทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงสร้างตลาดทีเ่ อือ้ ต่อบริษทั ผู้
ผลิตกระแสไฟฟ้า ผูจ้ ดั จาหน่าย ลูกค้าและสมาชิกต่อไป
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เริ่ม ซื้อ ขายฟิ ว เจอร์ ส อ้ า งอิง ถ่ า นหิน ประเภทให้ ค วามร้ อ น
(Thermal Coal) อันได้แก่ ดัชนี API 8 CFR China Coal และ
HIS McCloskey Indonesian Sub-bitFOB
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมเปิ ดตัวฟิ วเจอร์สที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของภูมภิ าค
เอเชียในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นี้ โดยครอบคลุมสกุลเงิน
AUD/USD, AUD/JPY, USD/SGD, INR/USD, KRW/USD
และ KRW/JPY ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตาม G20
regulatory reform ทีม่ ุ่งให้การซือ้ ขายสัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด
กลับเข้ามาสูก่ ารซือ้ ขายในตลาดทีจ่ ะมีความโปร่งใสและบริหาร
ความเสีย่ งได้มปี ระสิทธิภาพมากกว่า
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
หารื อ กั บ สมาชิ ก เรื่ อ งการจั ด กลุ่ ม remote membership ที่
สามารถจดทะเบียนกับ The US Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) เพื่อชาระราคาและส่งมอบให้กบั ลูกค้า
สหรัฐฯ ผ่านสานักหักบัญชีของ SGX ปจั จุบนั SGX Derivatives
Clearing อยู่ ร ะหว่ า งการยื่น ขอจดทะเบีย นกับ CFTC เพื่ อ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ การช าระราคาและส่ ง มอบอนุ พ ัน ธ์แ ก่ remote
membership นอกจากนี้ SGX Derivatives Clearing ได้ย่นื ขอ
อนุญาตการดาเนินธุรกิจสานักหักบัญชีในกลุ่ม EU เช่นกัน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตเกี ย ว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เตรีย มการที่จ ะปรับ ลด tick size โดยจะเริ่ม เฟสแรกในเดือ น
มกราคม 2557 ซึง่ จะลด tick size ของหลักทรัพย์ใน TOPIX 100
ลงเหลือที่ 1 เยน ปจั จุบนั tick size อยู่ท่ี 5 เยน สาหรับหุน้ ราคา
ระหว่าง 3,000-5,000 เยน และสูงสุด คือ 100,000 เยน สาหรับ
หุ้นที่ราคาสูงกว่า 50,000,000 เยน อย่างไรก็ดี TSE จะเริม่ ลด
ระดับ tick size ไปอย่างช้าๆ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบและให้
การดาเนินการเป็ นไปอย่างราบรื่นที่สุด สาหรับเฟสที่ 3 ซึ่งเป็ น
เฟสสุดท้ายนัน้ มีกาหนดในราวกลางปี 2558 อนึ่ง การดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้เกิดความวิตกกังวลในกลุ่มผู้ร่วมตลาดทัง้ ในด้าน
ความสามารถของระบบในการรองรับปริมาณคาสังที
่ จ่ ะเพิม่ สูงขึน้
ด้านการปรับตัวของบริษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็กและผลกระทบ
ของตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกในญีป่ นุ่
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ Investec Australia Property Fund
เข้ า จ ดท ะ เบี ย นใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ โ จ ฮั น เนส เบิ ร์ ก
(Johannesburg Stock Exchange: JSE) ซึ่ ง ประสบความ
สาเร็จเป็ นอย่างดี โดยเป็ นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตวั ที่ 2 ที่จด
ทะเบียนใน JSE ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ REIT ซึ่ง JSE ได้เริ่ม
นามาใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ทัง้ นี้ JSE ได้ตงั ้ เป้าทีจ่ ะเป็ น
แหล่งระดมเงินทุนสาหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล
ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange) เปิ ดตัวตลาด
OTC Derivatives Market เมื่อวันที่ 28 ตุ ลาคม 2556 โดยจะมี
การช าระราคาผ่ า น NCC ซึ่ง จะท าหน้ า ที่เ ป็ น คู่ ส ัญ ญากลาง
(central counterparty) อันเอื้อ ประโยชน์ แก่สมาชิก ในด้านการ
ดารงเงินทุนและการเพิ่มโอกาสในการทากาไรจากการบริหาร
สภาพคล่องที่มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของ G20 ในด้านการจัดให้มศี ูนย์กลางของการซื้อขายอนุ พนั ธ์
นอกตลาดด้วย
ตลาดอนุ พนั ธ์ NYSE Liffe ประกาศเปิ ดตัว Universal Stock
Futures ทีอ่ ้างอิงหุน้ ของแคนาดาและแอฟริกาใต้บน Bclear ซึ่ง
ให้บ ริก ารด้า นการซื้อ ขายและการช าระราคา นับ เป็ น หนึ่ ง ใน
แผนงานที่ มุ่ ง ขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก ารของ Bclear ให้
ครอบคลุมตลาดทุนทัง้ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและตลาดเกิดใหม่ดว้ ย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ปรับ กฎเกณฑ์ก ารจดทะเบีย น โดย SGX
กาหนดการซือ้ คืนหุน้ สามัญทีไ่ ม่เกินร้อยละ 10 ของกระดานซือ้
ขายหลัก และ Catalist ในขณะที่ HKEx ได้ลดขัน้ ตอนการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ จานวนเอกสารที่ใช้ และกาหนดแนวทางที่
ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการสาหรับการจดทะเบียนหลักทรัพย์มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารซื้ อ ขายที่อ นุ ญ าตให้ ETF ที่จ ด
ทะเบี ย นใน SSE และกองทุ น ตลาดเงิ น (Currency Fund)
สามารถซื้ อ ขายแบบ T+0 ได้ ซึ่ง ป จั จุ บ ัน SSE และตลาด
หลัก ทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ได้
กาหนดการซือ้ ขายแบบ T+1 เพื่อป้องกันการเก็งกาไร
หน่ วยงานกากับดูแลของฮ่ องกง Securities and Futures
Commission (SFC) อยู่ระหว่างการรับฟงั ความคิดเห็นที่มตี ่อ
ร่ า งเกณฑ์สาหรับ การซื้อ ขายแบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (electronic
trading) ซึ่ง ครอบคลุม ถึง การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ ต direct
market access (DMA) และ algorithmic trading โดยก าหนด
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีอ่ งค์กร International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) กาหนดไว้
หน่ วยงานกากับดูแลทางการเงิ นของอังกฤษ UK Financial
Conduct Authority อยู่ร ะหว่ า งการร่ า งเกณฑ์เ พื่อ ใช้ใ นการ
กากับดูแล crowdfunding ซึ่ง เป็ นการระดมทุ นจากคนจานวน
มากผ่านเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์มที่มีการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้ผู้ท่ี
ต้องการจะมีการลงทุนในลักษณะดังกล่าวมีความเข้าใจทีช่ ดั เจน
ขึน้ โดยจะมีการกากับดูแลในด้านการลงทุนในสินทรัพย์ (equity
investment) และการให้กยู้ มื เงิน (peer-to-peer lending)
หน่ วยงานกากับดูแลของสหรัฐอเมริ กา US SEC อยู่ระหว่าง
การเสนอกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ crowdfunding โดยจะอนุญาต
ให้มกี ารลงทุนได้ตามระดับทีก่ าหนดไว้ และมีการจากัดจานวน
เงินทีบ่ ริษทั จะระดมทุนได้ โดยบริษทั จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีจ่ าเป็ นด้วย นอกจากนี้ ได้มกี ารกาหนดกรอบกฎเกณฑ์สาหรับ
ตัว กลางในธุร กรรม crowdfunding ด้ว ย ทัง้ นี้ มีว ัต ถุ ประสงค์
เพื่อให้บริษทั ทีเ่ ริม่ จัดตัง้ และบริษทั ขนาดเล็กสามารถระดมทุนได้
ง่ายขึน้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse: DB) ได้ร ับ
คัด เลือ กให้เ ป็ น ผู้ข ายและผู้ใ ห้บ ริก ารข้อ มู ล หลัก ทรัพ ย์แ ละ
อนุ พ ัน ธ์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์บ อมเบย์ (Bombay Stock
Exchange: BSE) ให้แก่ลูกค้านอกประเทศอินเดีย ในขณะที่
BSE ยั ง คงเป็ นผู้ ข ายและให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ในประเทศ
นอกจากนี้ DB จะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุ นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ BSE อีกด้วย ความ
ร่วมมือในครัง้ นี้ต่อยอดจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีของทัง้
สองตลาดเมื่อเดือนมีนาคม 2556 โดย BSE ได้เปลี่ยนมาใช้
ระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ DB
ตลาดอนุพนั ธ์ Eurex เปิ ดให้บริษทั สมาชิกอนุ พนั ธ์ของตลาด
หลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) เชื่อมต่ อระบบ
ซื้อขายตรงมายัง Eurex ได้ โดยมี Woori Future เป็ น บริษัท
สมาชิกแห่ ง แรกที่เ ชื่อ มต่ อ ในรูป แบบ non-clearing member
ซึ่ง คาดว่ า จะช่ ว ยเพิ่ม สภาพคล่อ งให้ก ับ การซื้อ ขายในตลาด
KOSPI ช่วงเวลากลางคืนได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เลือ กใช้ ร ะบบ Exchange Data Publisher
(XDP) ของ NYSE Technologies ในการพัฒนาระบบเผยแพร่
ข้อ มู ล Orion Market Data (OMC) ของ HKEx ซึ่ง XDP จะ
ช่ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการจัด กลุ่ มข้อมูลให้ตรงตามความ
ต้องการทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบซื้อ ขายและระบบ
ช าระราคาของตลาดอนุ พ ัน ธ์ โดยเปลี่ย นมาใช้แ พลทฟอร์ม
Genium INET ซึง่ จะช่วยลดเวลาในการจับคู่คาสังซื
่ อ้ ขาย และ
พัฒนากระบวนการชาระราคาให้รวดเร็วยิง่ ขึน้

Post Trade Services


Clearstream และ Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC) ซึ่งเป็ นสานักหักบัญชีของ Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) ได้บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันในการ
บริห ารจัด การเรื่อ งการวางหลัก ประกัน ส าหรับ บัญ ชีม าร์จ้ิน
นับเป็ นสานักหักบัญชีแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มี
การเชื่ อ มต่ อ กับ Clearstream ทัง้ นี้ DCCC จะเชื่อ มต่ อ กับ
Global Liquidity Hub ของ Clearstream เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารหลักประกันและจะเริม่ ให้บริการได้ภายในไตรมาส 1 ปี

Alliances




ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้
ลงนามความร่ ว มมือ กับ ตลาดอนุ พ นั ธ์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai
Futures Exchange: SHFE) ในการพัฒนาตลาดอนุ พนั ธ์และ
สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ร่ ว มกัน ความร่ ว มมือ ครอบคลุ ม การพัฒ นา
สินค้าอนุ พนั ธ์ในกลุ่มพลังงาน โลหะ เคมีภณ
ั ฑ์และดัชนีสนิ ค้า
โภคภัณฑ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตลาดทัง้ สอง
แห่ง โดยคาดว่าการลงนามความร่วมมือครัง้ นี้ จะเป็ นส่วนช่วย
ให้ตลาดอนุ พนั ธ์ข องจีนก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อประโยชน์
ร่วมกันในการพัฒนาตลาดอนุพนั ธ์ของ SGX และ SHFE
ตลาดอนุพนั ธ์ Eurex ได้บรรลุขอ้ ตกลงกับ ตลาดหลักทรัพย์
เวียนนา (Vienna Stock Exchange) ในด้านการให้ใบอนุญาต
ในการใช้ดชั นี จากข้อตกลงดังกล่าว Eurex จะพัฒนาฟิ วเจอร์ส
และออปชันที
่ อ่ า้ งอิงดัชนีของเวียนนา

International Activities

30 กันยายน 7 ตุลาคม 2556

คณะกรรมการและผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการ Financial Trip 2013 เกีย่ วกับ
พัฒนาการตลาดทุนและนวัตกรรมทางการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินชัน้ นา ณ ประเทศแคนาดา และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ
เข้าร่วมนาเสนอข้อมูลความคืบหน้าโครงการเชือ่ มโยงการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์
1 ตุลาคม 2556
อาเซียนในการประชุม ASEAN Capital Markets Forum Meeting ครัง้ ที่ 19 ณ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3-4 ตุลาคม 2556
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
10 ตุลาคม 2556
ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “Building Business Partnership Myanmar - Thailand” ณ กรุงย่างกุง้
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงาน ACE Securities Co., Ltd. จากประเทศญีป่ นุ่ เนื่องในโอกาสเดินทางมา
ศึกษาดูงานด้านพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ฯ
28-30 ตุลาคม 2556 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเข้าร่วมประชุม The 53rd WFE General Assembly and Annual Meeting โดย
Mexican Exchange เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ กรุงเม็กซิโก ซิต้ี ประเทศเม็กซิโก
October 2013
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