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คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
เ วี ย ด น า ม (The State Commission of Securities: SSC)
เตรียมนาเสนอแผนการรวมตลาดหลักทรัพย์ในเวียดนามทัง้ สอง
แห่งให้คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ภิ ายในไตรมาสสองของปี 2557 โดย
จ ะ ร ว ม ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ โ ฮ จิ มิ น ห์ (Hochiminh Stock
Exchange: HOSE) และ ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock
Exchange: HNX) เป็ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ดี ย วโดยใช้ ช่ื อ ว่ า
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ วีย ดนาม(The Viet Nam Stock Exchange)
ทัง้ นี้ แผนการรวมตลาดหลัก ทรัพ ย์แ บ่ ง เป็ น 2 ส่ว น ส่ว นแรก
ระหว่ า งปี 2558 – 2563 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ วี ย ดนามจะมี
สถานภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุน้ ทัง้ หมด
หลังจากปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามจะเปลี่ยนโครงสร้าง
เป็ น Joint Stock Company โดยมีภ าครัฐ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 75-90
และมีบริษทั สมาชิกถือหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 10 – 25
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ย่ า งกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSE)
ของสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์มีแ ผนเปิ ดด าเนิ นการใน
เดือ นตุ ล าคม 2558 ใช้เ งินทุ น จัดตัง้ ประมาณ 32 พัน ล้านจ๊ า ด
(32 ล้านดอลลาร์สรอ.) โดยมีตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock
Exchange: TSE) และ Daiwa Securities Group ถือหุน้ ร้อยละ 49
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) ให้ ก าร
สนั บ สนุ น Uzbekistan Stock market ในการปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้มคี วามทันสมัยมากขึน้ โดยจะ
น ารู ป แบบการด าเนิ น งานของ KRX เข้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
Uzbekistan และมีแผนทีจ่ ะเริม่ ใช้ระบบใหม่ภายในสิน้ ปี 2558
MTS ระบบซื้อขายตราสารหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ ในเครือ ของกลุ่ ม
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ส อนดอน ประกาศควบรวมกิ จ การกั บ
Bonds.com Group (BDCG) ซึ่ง เป็ นแพลทฟอร์ ม การซื้อ ขาย
ตราสารหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ใ นสหรัฐอเมริก า โดย MTS Markets
International บริษทั ย่อยของ MTS ในสหรัฐฯ จะเข้าถือครองหุ้น
ของ BDCG ร้ อ ยละ 100 การควบรวมนี้ นั บ เป็ นการขยาย
เครือ ข่ า ยของกลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ล อนดอน และสะท้อ นทิศ
ทางการเติบโตของระบบการซือ้ ขายตราสารหนี้อเิ ล็กทรอนิกส์
ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (Toronto Stock Exchange: TSX)
และบริ ษั ท ในเครื อ (TMX Group) มี แ ผนเปิ ดส านั ก งาน ที่
ประเทศสิง คโปร์ภ ายในปี 2557 เพื่อ เพิ่ม โอกาสทางธุ ร กิจ ใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
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CalPERS กองทุนบานาญของรัฐแคลิฟอร์เนียทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด
ประกาศเพิม่ เงินลงทุนอีก 200 ล้านดอลลาร์สรอ.สาหรับการลงทุน
private equity ผ่า นผู้จ ัด การกองทุ น ในตลาดกาลัง พัฒ นา โดย
ปั จ จุบ ัน มูล ค่าการลงทุน ในตลาดกาลัง พัฒ นาอยู่ท่ี 12 พันล้า น
ดอลลาร์สรอ.ผ่านผูจ้ ดั การกองทุนจานวน 395 ราย
The Futures Industry Association (FIA) ป ร ะ ก า ศ FTSE
China A50 Futures และ Nikkei 255 Options ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ส ิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มี
ปริม าณการซื้อ ขายเติบ โตมากที่สุด ในช่ ว ง 5 ปี ท่ีผ่า นมา โดย
ปริมาณการซือ้ ขายของ FTSE China 50 Futures เพิม่ ขึน้ ถึงร้อย
ละ 63,894 มาอยูท่ ่ี 21.9 ล้านดอลลาร์สรอ. ในขณะทีป่ ริมาณการ
ซื้อขายของ Nikkei 225 Options เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4,261 มาอยู่ท่ี
10.2 ล้านดอลลาร์สรอ.
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เพิม่
ประเภทคาสังซื
่ ้อขายในช่วงเวลาซื้อขายปกติ กาหนดเริม่ ใช้วนั ที่
31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย 1) market orders และ marketto-limit orders จากเดิมที่ให้สามารถส่งได้เฉพาะช่วงเปิ ดตลาด
และปิ ดตลาด (auction phases) เท่านัน้ และ 2) เพิม่ เงื่อนไขการ
ซื้อ ขายใหม่ ท่ีใ ห้ร ะบบส่ง ค าสังซื
่ ้อ ขายแบบอัต โนมัติเ มื่อ ราคา
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปถึงราคาทีก่ าหนด ได้แก่ stop orders
(ระบบจะส่งคาสังซื
่ ้อขายให้โดยอัตโนมัติท่รี าคาตลาด และอาจ
กาหนดราคาขัน้ ต่ า ที่ต้อ งการได้ด้ว ย) และ if-touched orders
(คล้าย stop orders แต่นักลงทุนสามารถกาหนดราคาซื้อขายที่
ต้องการได้)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรี ย มออกออปชั น่ ที่ อ้ า งอิ ง FTSE China A50 Futures ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 เพือ่ รองรับความต้องการในการบริหารความ
เสีย่ งของนักลงทุนสถาบันและผูจ้ ดั การกองทุน นอกจากนี้ SGX
ได้เตรียมการทีจ่ ะออกฟิ วเจอร์สอ้างอิงสกุลเงินเอเชีย (Asian FX
Suite) อันได้แก่ สกุลเงินหยวน เงินเยน และเงินบาท ในไตรมาส
ที่ 3 ปี น้เี ช่นกัน หลังจากประสบความสาเร็จในการออกฟิ วเจอร์สที่
อ้างอิงสกุลเงินอืน่ ๆ ก่อนหน้านี้
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ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)  ตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอร์ (Warsaw Stock Exchange: WSE)
เตรียมเปิ ดตัวการซือ้ ขายแบบ T+0 สาหรับการซือ้ ขายหุน้ ขนาดใหญ่
จัด กิจ กรรมเพื่อ นั ก ลงทุ น บุ ค คลครัง้ ใหญ่ GPWtr@der โดยมี
(large-cap stock) และมีแผนทีจ่ ะเปิ ดการซื้อขาย individual stock
นักลงทุนเข้าร่วมงานกว่าสามแสนคน เน้นการให้ความรู้ดา้ นการ
options ภายในปี 2557 ด้วย ซึง่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาจาก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ ตราสารทุนและอนุ พนั ธ์อย่างถูกวิธี
ทางการ นอกจากนี้ หน่ วยงานกากับดูแลของจีนได้อนุ มตั ใิ ห้ SSE
ผ่านโปรแกรมเสมือนจริง
จัดตัง้ กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ (international financial assets)  Euronext เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในการซื้อขาย ETFs โดย
ในเขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษเซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Free Trade Zone:
ใช้ NAV (Net Asset Value) ผ่ า น NAV Trading Facility ทั ง้ นี้
SFTZ) โดยมุ่งเน้นรองรับนักลงทุนต่างประเทศเป็ นหลัก
AABF ETF ES50 และ AABF ETF AEX ของ ABN Amro Basic
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchange and Clearing:
Funds N.V. จะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ริม่ ใช้บริการดังกล่าว
HKEx) เพิม่ การซื้อขาย RMB Currency Futures ในช่วงกลางคืน  Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ได้รบั อนุมตั จิ าก
(After Hours Futures Trading: AHFT) เริม่ วันที่ 7 เมษายน 2557
ทางการของสหราชอาณาจักรให้เปิ ดดาเนินการตลาดอนุ พนั ธ์ใน
เพือ่ รองรับความต้องการของนักลงทุนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
กรุงลอนดอน โดยมีกาหนดเปิ ดตัวในวันที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายช่วงเวลาครบอายุสญ
ั ญาของ RMB
จะเปิ ดให้มกี ารซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง foreign-exchange
Currency Futures ให้มากกว่า 16 เดือน เพือ่ เปิ ดโอกาสการบริหาร
futures ด้วย ทัง้ นี้ จะเปิ ด ให้บ ริการทัง้ ด้านการซื้อ ขายและการ
ความเสีย่ งได้นานขึน้
ชาระราคาอย่างครบวงจร การดาเนินการนี้สอดคล้องกับความ
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) เปิ ดตัว KRX
พยายามของหน่วยงานกากับดูแลทัวโลกที
่
ต่ อ้ งการผลักดันให้การ
Gold Market ซึ่ง เป็ น ตลาด gold spot market แห่ง แรก เมื่อวัน ที่
ซื้อขายอนุ พนั ธ์เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แทนการซื้อขายนอก
24 มีนาคม 2557 โดย KRX จะทาหน้าที่ดูแลการซื้อขายและการ
ตลาด และผ่านสานักหักบัญชีกลางเพื่อเพิม่ ความโปร่งใสและลด
ชาระราคา ในขณะที่ศูน ย์ร ับฝากหลัก ทรัพ ย์ข องเกาหลี (Korea
ความเสีย่ ง
Securities Depository: KSD) จะเป็ นผูด้ ูแลการจัดเก็บและการนา
ทองคาเข้า-ออกจากระบบ และ Korea Minting, Securities Printing Information Technology
& ID Card Operating Corp (KOMSCO) จะเป็ นผู้อ อกใบรับ รอง  ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing
คุณภาพและดูแลการตรวจสอบ ทัง้ นี้ นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้า
Limited: HKEx) จัดตัง้ ศูน ย์ขอ้ มูลในนครเซี่ย งไฮ้ ซึ่งถือเป็ นก้า ว
ซือ้ ขายได้ผา่ นบริษทั หลักทรัพย์ทข่ี น้ึ ทะเบียนไว้
แรกของ HKEx สาหรับการวางระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เชื่อมต่อ
ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ ข อ ง ญี่ ปุ่ น (Tokyo Commodity
กับจีน โดยในช่วงแรก นักลงทุนจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์
Exchange: TOCOM) เตรี ย มปรับ เวลาซื้ อ ขายสัญ ญาซื้ อ ขาย
และดัชนีของ HKEx ผ่านแพลทฟอร์ม HKEx’s Orion Market Data
ล่วงหน้าใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เพือ่ เพิม่ ปริมาณการซื้อ
และในขัน้ ต่ อ ไปจะเปิ ด ให้เ ข้า ถึง ข้อ มูล ตลาดอนุ พ นั ธ์ฮ่ อ งกงได้
ภายในครึง่ หลังของปี 2557
ขาย โดยในระหว่างวันจะปิ ดเร็วขึ้น 15 นาที ณ เวลา 15.15 น.
(จากเดิมเวลา 15.30 น.) และจะเริม่ การซื้อขายในช่วงกลางคืนเร็ว  ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) เริม่ ใช้ระบบ
ขึน้ 30 นาที ณ เวลา 16.30 น. (จากเดิมเวลา 17.00 น.) อีกทัง้ จะ
ซื้อขายหลักทรัพ ย์ใหม่ “Exture+” เมื่อวัน ที่ 3 มีน าคม 2557 ซึ่ง
สามารถรองรับคาสังซื
่ ้อขาย 160 ล้านคาสังต่
่ อวัน มากกว่าระบบ
ปรับวันในการซื้อขายวันแรก (first trading day) สาหรับสัญญาที่
เดิม 2 เท่า และลดความเร็วในการจับคู่คาสังซื
่ ้อขายเหลือเพียง 70
เข้า ใหม่ เ ป็ น เวลากลางคืน ของวัน เดีย วกับ ที่ส ญ
ั ญาเดิม สิ้น อายุ
microseconds (เดิม 20,000 microseconds)
(ปั จจุบนั เริม่ ซื้อขายในวันทาการถัดไป) ซึ่งเกณฑ์ใหม่น้ี ไม่รวมถึง
 ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) เปิ ดตัวระบบ
การซือ้ ขายออปชันทองค
่
า
AlphaFlash Risk Signal ซึ่ ง จะแจ้ ง เตื อ นผู้ ใ ช้ ง านล่ ว งหน้ า 24
ตลาดหลัก ทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
ชัวโมง
่ เมือ่ จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจทีส่ าคัญ เช่น ข้อมูลการ
มีแ ผนที่จ ะเปิ ด ให้มี short intraday auction ส าหรับหลักทรัพ ย์ท่ี
ประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง อัตราการจ้างงาน ธุรกิจ
สภาพคล่ อ งสูง ได้แ ก่ หลัก ทรัพ ย์ใ น FTSE100 และ FTSE250
อสังหาริมทรัพย์ ตัวเลขดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็ นต้น
รวมถึงหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องใน AIM Market และ International
ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูลเศรษฐกิจทีส่ าคัญกว่า 150 ตัวชีว้ ดั ทัวโลก
่
Order Book เป็ นเวลา 3 นาที ในช่วงเวลา 14.00 น. เพื่อที่จะดึง
การซื้อขายรายการใหญ่กลับสู่ตลาดหลักทรัพย์ หลังจากทีป่ ั จจุบนั
นักลงทุ น สถาบัน รายใหญ่ ห ัน ไปท ารายการในตลาดหลักทรัพ ย์
ทางเลือกมากกว่า
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หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลของฮ่ อ งกง (The Securities and  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ Oslo และ LCH. Clearnet เปิ ด ตัว Clearing
Link ในเดือนมีนาคม 2557 เพื่อเปิ ดให้หลักทรัพย์และ ETFs ที่มี
Futures Commission :SFC) เตรียมยกเลิกค่าบริการรายปี ของ
การซื้อขายบน Oslo Børs และ Oslo Axess สามารถชาระราคา
ใบอนุ ญาตในธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นเวลา 2 ปี โดยมีสถาบันการเงิน
ผ่ า น LCH. Clearnet และ Oslo Clearing ได้ ทัง้ นี้ จะต้ อ งท า
ตัวกลางได้รบั ประโยชน์จากการยกเลิกครัง้ นี้มากกว่า 39,000 แห่ง
สัญญาการชาระราคากับสานักหักบัญชีทงั ้ 2 แห่ง
นับเป็ นการสนับสนุ นสถาบันการเงินตัวกลางในสภาวะการณ์ ทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการยกเลิกค่าบริการรายปี น้ี
ใช้ ก ั บ ใบอนุ ญาตประเภท licensed corporations, registered Alternative Trading Venues
 Asia Pacific Stock Exchange (APX) เริม
่ เปิ ดการซื้อขายอย่าง
institutions, responsible officers และ representatives
เป็ นทางการในฐานะตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ของออสเตรเลีย โดย
 ตลาดหลักทรัพย์นิวซี แลนด์ (NZX) เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นเพื่อ
จะเน้นการเชือ่ มโยงเงินทุนและธุรกิจระหว่างออสเตรเลียและเอเชีย
เตรียมการจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ New Market เพื่อสนับสนุ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จีน
ให้บริษทั ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มมี ูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดที่ 10-100 ล้านดอลลาร์ สามารถเข้าจดทะเบียนได้ง่ายขึน้ และ
ด้ ว ยต้ น ทุ น ต่ า นอกจากนี้ ทางการของนิ ว ซีแ ลนด์ ย ัง ได้ ป รับ Alliance
ข้อกาหนดในการรายงานด้านการเงินใหม่ โดยบริษทั ขนาดกลางจะ  ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ลง
นามใ นบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ Dalian Commodity
ได้รบั ความสะดวกในการรายงานทีล่ ดความซับซ้อนลงและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริษทั กลุ่มนี้ไปเน้นในด้านการพัฒนา
Exchange (DCE) เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนและ
ธุรกิจและสร้างผลงานใหม่ๆ ได้มากขึน้
สิงคโปร์
 Financial Markets Authority หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลทางการ  China Financial Futures Exchange (CFFEX) ล ง น า ม ใ น
เงิ น ของนิ วซี แ ลนด์ ประกาศว่ า เกณฑ์ส าหรับ crowdfunding
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แคนาดา
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการให้
(TMX Group) ด้านการบริหารความเสีย่ ง การจัดทากลยุทธ์ทาง
กู้ย ืม แบบ peer-to-peer โดยถือ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการยกเครื่อ ง
ธุรกิจ การกากับการซือ้ ขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ตลาดการเงินของรัฐบาล
 ตลาดสิ นค้ า โภคภั ณ ฑ์ ข องโตเกี ย ว (Tokyo Commodity
 Financial Conduct Authority (FCA) หน่ วยง านก ากั บ ดู แ ล
Exchange: TOCOM) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ทางการเงินของสหราชอาณาจักร เพิม่ ความเข้มงวดในด้านการ
Dubai Mercantile Exchange (DME) ซึ่ ง เ ป็ น ต ล า ด สิ น ค้ า
คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ ของนักลงทุนที่มกี ารให้กยู้ มื เงินหรือลงทุน
โภคภัณฑ์ชนั ้ นาในภูมภิ าคตะวันออกกลาง เพือ่ พัฒนาสัญญาซื้อ
ผ่าน crowdfunding
ขายทีอ่ า้ งอิงสินค้าในกลุ่มพลังงานและน้ามันเพือ่ นาเข้าจดทะเบียน
ในตลาดทัง้ สองแห่ง
Post Trade Services
 Japan's Financial Services Agency (JSFA) และ U.S. Commodity
 ตลาดหลักทรัพ ย์ลก
ั เซมเบิ รก์ (Luxembourg Stock Exchange)
Futures Trading Commission (CFTC) ได้ล งนามบัน ทึก ข้อ ตกลง
และ ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) เตรียมปรับเวลา
ร่วมมือและแลกเปลีย่ นข้อมูลในการกากับดูแลสาหรับการซื้อขาย
การส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็ น T+2 โดยจะเริม่ มีผลวันที่ 6
หลักทรัพย์ขา้ มตลาดระหว่างสหรัฐฯ และญี่ป่ นุ พร้อมกันนี้ JSFA
ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ในยุโรปเริม่ ปรับ
ได้ ล งนามกับ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ไทยและเวี ย ดนามในการ
เวลาส่ง มอบหลักทรัพย์ใ หม่เ ป็ น T+2 เพื่อ ปรับเวลาการส่งมอบ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และบุคลากรระหว่างกันเพือ่ พัฒนากรอบ
หลักทรัพย์ให้เป็ นตามมาตรฐานเดียวกัน
กฎเกณฑ์ในการกากับดูแลของทัง้ 2 ประเทศ
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์ Oslo และ LCH. Clearnet เปิ ด ตัว Clearing  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซ านดิ เ อโก (Santiago Stock Exchange)
Link ในเดือนมีนาคม 2557 เพื่อเปิ ดให้หลักทรัพย์และ ETFs ที่มี
และ TSX Venture Exchange (TSXV) บริษัทในเครือของตลาด
การซื้อขายบน Oslo Børs และ Oslo Axess สามารถช าระราคา
หลักทรัพย์แคนาดาหรือ TMX Group บรรลุขอ้ ตกลงระหว่างกัน
ผ่าน LCH. Clearnet และ Oslo Clearing ได้ ทัง้ นี้ จะต้องทาสัญญา
ซึ่งจะมีการจัดตัง้ Santiago Stock Exchange, Venture ขึ้น โดย
การชาระราคากับสานักหักบัญชีทงั ้ 2 แห่ง
TSXV จะใช้ประสบการณ์ทเ่ี ชีย่ วชาญด้านการระดมทุนของบริษทั
 Euroclear สวี เดน เปิ ดตัวระบบเชื่อ มโยงไปยัง แพลทฟอร์ม ของ
ที่เริ่มต้นกิจการมาสนับสนุ นตลาดใหม่น้ี และยังเป็ นโอกาสดีแก่
ของธนาคาร Euroclear สาหรับการทารายการกองทุน ที่เรียกว่า
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ของ TSXV ในการนาหลักทรัพย์เข้ามาจด
FundSettle ซึ่ง มีผ ลให้บ ริษัท ของสวีเ ดนสามารถเข้า ถึง กองทุ น
ทะเบียนในตลาดดังกล่าวเป็ นแห่งทีส่ องด้วย (dual list)
ต่างชาติกว่า 80,000 แห่งใน 25 ตลาดผ่าน Euroclear สวีเดนได้
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International Activities

12-14 มีนาคม 2557

17-18 มีนาคม 2557

21-24 มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557

February 2014

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าพบผูบ้ ริหารภาครัฐของตลาดทุนลาว ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว กระทรวงการเงิน
และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างกัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษทั LS Horizon จากัด จัดอบรมความรูใ้ ห้แก่คณะอัยการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ซึง่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนในหัวข้อ “Roles of Capital Market in
Economic Development” ณ กรุงเนปิ ดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมงาน Investment Gateway ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ลาว พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ
“Corporate Governance” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทเป้ าหมายที่จะเข้าจดทะเบียนและ ผู้บริหารหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุน
CEO และผูบ้ ริหารของตลาดหลักทรัพย์กมั พูชาเข้าพบผูบ้ ริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ หารือและเตรียมความ
พร้อมในการลงนาม MoU ระหว่างกัน โดยเน้นในเรื่อง IT system, clearing & settlement, market surveillance,
info product & services และ CG
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