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ตลาดหลัก ทรัพ ย์อ าเซี ย น (ASEAN Exchanges) เปิ ด เผย
หลังการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงครัง้ ที่ 20 ที่เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ว่าพร้อมเดินหน้าพัฒนางานบริการ
หลัง การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ในโครงการเชื่อ มโยงการซื้อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ อ าเซี ย น (ASEAN Trading Link) โดยแต่ ง ตั ้ง
ธนาคารดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการงาน
รับฝากและเก็บ รักษาหลักทรัพย์ และงานส่งมอบหลัก ทรัพ ย์
สาหรับธุ รกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน ASEAN Trading
Link ซึ่งเป็ นหนึ่งในแผนกลยุทธ์สาคัญเพื่อสร้างความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันของตลาดทุนอาเซียน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ จฮัน เนสเบิ ร ์ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) ปรั บ แบรนด์ ข ององค์ ก รใหม่ ตั ้ง เป้ าชู
ภาพลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์ทท่ี นั สมัยทีจ่ ะเชื่อมโยงการลงทุนสู่
ทัวโลก
่
โดยได้ปรับโลโก้ใหม่โดยใช้สดี า ขาวและเขียว และใช้
สัญ ลัก ษณ์ ท่ีแ สดงถึง การที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์เ ป็ น เสมือ นจุ ด
เชื่อมต่อ (link) ให้กบั บริษทั จดทะเบียน นักลงทุน ตลาดทุนทัว่
โลก ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุง เว็บ ไซต์ใ ห้เ ข้า ถึง ง่า ยและเป็ น
แหล่ ง ข้อ มู ลที่ส มบู ร ณ์ สาหรับ นั ก ลงทุ น นอกจากนี้ JSE จะ
ยกเลิกแบรนด์อ่นื ๆ ของบริษทั ในเครือ ให้อยู่ภายใต้ JSE เพียง
แบรนด์เดียว
Euronext เตรี ย มยกเลิ ก การด าเนิ น การของ Alternext
Amsterdam ภายในสิ้น ปี 2557 Alternext จัด ตั ง้ ขึ้น เมื่ อ ปี
2549 ปจั จุบนั มีหลักทรัพย์อยู่ 2 บริษทั และตราสารหนี้ 2 บริษทั
ซึ่ ง อยู่ ร ะห ว่ า งการพิ จ ารณา ว่ า จะ ย้ า ยไ ปยั ง Euronext
Amsterdam หรือ ตลาดอื่น ๆ ของ Euronext การดาเนิ น การ
ดัง กล่ า วสืบ เนื่ อ งมาจากการที่ผู้ร่ ว มตลาดในเนเธอร์ แ ลนด์
ต้องการให้การซื้อ ขายมาอยู่บน regulated Euronext market
โดย Euronext Amsterdam จะให้ค วามสาคัญ กับ กลุ่ ม บริษัท
ขนาดกลางและเล็กมากขึน้ เพื่อรองรับการปิ ดตัวของ Alternext
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ปรั บ ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น ทั ง้ ระบบเพื่ อ ให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดี ย วกัน ทัง้ ในด้ า นการซื้ อ ขายและการรับ ฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ตลาดทุน และเพื่อให้
นั ก ลงทุ น สามารถติด ตามหุ้ น ที่ล งทุ น ได้ง่ า ยขึ้น โดยจะเริ่ม
สาหรับหุน้ สามัญ ในวันที่ 14 เมษายน 2557 นี้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
อยู่ ร ะหว่ า งการเสนอพัฒ นาฟิ ว เจอร์ ส ใหม่ ท่ี อ้ า งอิ ง ไฟฟ้ า
(electricity futures) ซึ่งมีแผนที่จะซื้อขายบนแพลทฟอร์มของ
SGX-Derivatives และช าระราคาผ่ า นสานัก หัก บัญ ชีอ นุ พ ัน ธ์
ของ SGX ซึง่ นับเป็ นฟิวเจอร์สแรกทีอ่ า้ งอิงไฟฟ้าในเอเชีย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchange and
Clearing: HKEx) มีแ ผนเปิ ดตัว สัญ ญาสิน ค้า ล่ วงหน้ า อ้างอิง
สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ง 4 สัญญาแรกทีจ่ ะซื้อขายในตลาดอนุ พนั ธ์
ของ HKEx ในสกุลเงินหยวน ประกอบด้วย London Aluminium
Mini Futures, London Zinc Mini Futures, London Copper Mini
Futures and API 8 Thermal Coal Futures ซึ่งอยู่ในระหว่างรอ
การอนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับดูแล ทัง้ นี้ นับเป็ นจุดเริม่ ต้นของ
การดาเนินการตามกลยุทธ์การเป็ นศูนย์กลางสินค้าโภคภัณฑ์
ในเอเชีย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchange and
Clearing: HKEx) และตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai
Stock Exchange: SSE) เตรียมเชื่อมระบบการซือ้ ขายระหว่าง
กัน เพื่อ ให้ผู้ล งทุ น สามารถซื้อ ขายหุ้น ข้า มตลาดได้ (crossborder trading) ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ น รายย่ อ ยจากจีน จะต้อ งวางเงิน
อย่างน้อย 500,000 หยวน ในการทีจ่ ะซือ้ ขายผ่าน trading link
นี้ โดยคาดว่าจะเริม่ ซือ้ ขายกันได้ในเดือนตุลาคม 2557
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เริม่
ใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 นี้ โดยจะ
ปรับลดค่าธรรมเนียมชาระราคาลงจาก 0.04% เป็ น 0.0325%
ของมูลค่าสัญญา และกาหนดค่าธรรมเนียมการโอนและส่งมอบ
ให้เป็ นมาตรฐานเดียว โดยรายการซื้อขายในตลาด (SGX-ST)
คิดที่ 30 ดอลลาร์สงิ คโปร์ต่อรายการ ส่วนรายการซื้อขายอื่นๆ
คิดที่ 1.5 basis point ของมูลค่าการส่งมอบ (ขัน้ ต่ า 75 ดอลลาร์
สิง คโปร์) ต่ อ รายการ ทัง้ นี้ มุ่ ง เพิ่ม ความแข็ง แกร่ ง และสภาพ
คล่องให้กบั ตลาดทุนสิงคโปร์

Information Technology (Cont)


ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บ อมเบย์ (Bombay Stock Exchange:
BSE) เปลี่ย นมาใช้ร ะบบซื้อ ขายใหม่ ส าหรับ ตราสารทุ น ซึ่ง
พัฒนาบนระบบ T7 ของตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche
Boerse AG: DB) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 โดยระบบใหม่น้ี
รองรับ ค าสัง่ ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ 5 ล้า นค าสัง่ ต่ อ วิน าที ด้ว ย
ความเร็ว 200 microseconds โดยใน 3 วันแรกของการซือ้ ขาย
มีบริษทั สมาชิกกว่า 900 บริษทั ทีส่ ่งคาสังผ่
่ านระบบซือ้ ขายใหม่
รวมกว่า 280 ล้านคาสังหรื
่ อเฉลีย่ 4 พันคาสังต่
่ อวินาที
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี (Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) เริม่ ใช้ระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์ X-stream ซึ่ง
พัฒนาโดย NASDAQ OMX Group, Inc. (NDAQ) เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2557 โดยระบบใหม่น้จี ะช่วยเพิม่ ความเร็วในตรวจสอบ
ความเสีย่ งก่อนการซือ้ ขาย การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการงาน
หลังการซือ้ ขาย รวมถึงรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ โ จฮัน เนสเบิ ร ์ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) เลือก Cinnober เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบชาระราคา
ใหม่ ซึ่ ง จะพัฒ นาจากระบบ TRADExpress RealTime ของ
Cinnober โดยระบบใหม่ น้ี สามารถรองรับ รายการช าระราคา
ขนาดใหญ่ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้
หลากหลาย
CME Group ซึ่งเป็ นตลาดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้ารายใหญ่ท่สี ุด
ของโลก หยุ ดการซื้อขายชัว่ คราวเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2557
เนื่องจากปญั หาทางด้านเทคนิค สาหรับสัญญาซื้อขายข้าวโพด
ข้าวสาลี วัวนม และแกะ
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
หารือความเป็ นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไต้หวันและ
สิงคโปร์ รวมถึงการพัฒนาระบบซือ้ ขายสาหรับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในเบื้องต้น SGX เสนอการเชื่อมต่ อระบบซื้อขายข้าม
ตลาดระหว่ า ง SGX – TWSE อนึ่ ง TWSE ได้จ ัด งาน Invest
Taiwan ในสิง คโปร์เ พื่อ ส่ง เสริม การเข้า จดทะเบีย นใน TWSE
และจัดงาน Taiwan Listing Seminar เพื่อนาเสนอข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนในไต้หวันให้แก่นกั ลงทุนต่างชาติทส่ี นใจลงทุน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดตัวบริการชาระราคาสัญญาสวอปอัตราดอกเบีย้ แบบไม่มกี าร
ส่ ง มอบจริ ง (non-deliverable interest rate swaps: NDIRS)
สกุลเงินริงกิตและเงินบาท ในวันที่ 7 เมษายน 2557 โดยจะให้มี
การส่ง มอบเป็ น สกุ ลเงิน ดอลลาร์สรอ. ทัง้ นี้ นับเป็ น การช าระ
ราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ทซ่ี ้อื ขายนอกตลาด (OTC) นอกเหนือจาก
interest rate swaps ในสกุลเงินสิงคโปร์และดอลลาร์สรอ. และ
non-deliverable forwards (NDF) ในสกุ ล เงิน ของประเทศใน
อาเซียนทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั
Euroclear และ Taiwan Depository & Clearing Corporation
(TDCC) ซึ่งเป็ นศูนย์รบั ฝากและสานักหักบัญชีของไต้หวันได้
เปิ ดตัวการให้บริการรูปแบบใหม่ โดยเปิ ดให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถท ารายการส่ ง มอบ Taiwanese-issued RMB bonds
(Formosa bonds) กับ TDCC ได้ โดยทารายการจากบัญชีของ
Euroclear ทีเ่ ปิ ดไว้กบั Citi เพื่อส่งมายัง TDCC
ในเดือ นเมษายน 2557 Euroclear และ Latin Clear ซึ่งเป็ น
ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ข องปานามาได้เ ปิ ด ตัว การเชื่อ มโยง
ระหว่ า งกั น (international link) โดยโครงการนี้ ไ ด้ ร ั บ การ
สนับสนุนจากกระทรวงการคลังปานามาเพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุน
ปานามาเป็ น ที่รู้จ ัก แก่ นัก ลงทุ น ต่ า งชาติแ ละยกระดับ ให้เ ป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินของกลุ่มละตินอเมริกา
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ CEE ซึ่งประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์
บูดาเปสท์ ตลาดหลักทรัพย์ปราก ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ลุปเจียนา มีกาหนดปรับ เวลาในการส่งมอบ
หลักทรัพย์ เป็ น T+2 ในวันที่ 6 ตุ ลาคม 2557 นี้ เพื่อให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์อ่นื ๆ ในยุโรป
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ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange: TWSE)
และตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ได้บรรลุข้อ ตกลงร่ว มกันเพื่อเตรีย มจัดท าดัช นี Greater
China Index เพื่อ ติด ตามผลการด าเนิ น งานของหลัก ทรัพ ย์ท่ี
จดทะเบียนในไต้หวัน เซีย่ งไฮ้ และฮ่องกง ทัง้ นี้ การจัดทาความ
ร่ว มมือครัง้ นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ TWSE จัด ทาความร่ วมมือ กับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิง คโปร์ ท่ีจ ะเปิ ด ให้ มี ก ารน าบริ ษั ท เข้า จด
ทะเบียนระหว่างกัน ทัง้ นี้ TWSE ได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ รวม 27 ประเทศในปจั จุบนั
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ คนาดา (TMX Group) ลงนามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ Zhengzhou Commodity Exchange
(ZCE) เพื่อแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีการ
ซือ้ ขาย การบริหารความเสีย่ ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การกากับดูแล
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทัง้ นี้ TMX มุ่งสร้างความร่วมมือใน
ตลาดจีนมากขึน้ และมุ่งมีส่วนในการสนับสนุ นการพัฒนาตลาดที่
สาคัญเช่นตลาดทุนจีนนี้





ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) และตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Boerse)
ประกาศร่วมเป็ นพันธมิตร โดยมอบหมายให้ SSE ผ่านบริษัท
China Investment Information Services (CIIS) ซึ่งเป็ นบริษัท
ข้อมูลในเครือของ SSE ทาหน้าที่เป็ นผู้แทนจาหน่ ายและออก
ใบอนุ ญาตใช้ผลิตภัณฑ์ market data ของ DB ในประเทศจีน
รวมถึงการให้บริการด้านเทคนิค ความร่วมมือนี้จะเป็ นประโยชน์
กั บ ลู ก ค้ า ช า ว จี น ที่ ไ ด้ ร ั บ บ ริ ก า ร market data ข อง DB
นอกจากนี้ ได้มขี อ้ ตกลงที่ DB จะให้บริการในลักษณะเดียวกันนี้
แก่ SSE ด้ ว ย ซึ่ ง จะเอื้ อ ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ SSE และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทจ่ี ะก้าวสูส่ ากลของ SSE ด้วย
หน่ วยงานกากับดูแลของแคนาดาได้ลงนามความร่วมมือกับ
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
เพื่อ ส่ ง เสริม การก ากับ ดู แ ลข้ า มตลาด ส าหรับ บริษั ท ที่เ ปิ ด
ดาเนินการอยู่ในสองประเทศ ซึง่ จะครอบคลุมทัง้ บริษทั ในตลาด
หลักทรัพย์และตลาดอนุ พนั ธ์ โดยมุ่งปกป้องสิทธิประโยชน์ของ
นัก ลงทุ น และลูก ค้า เพิ่ม ความน่ า เชื่อ ถือและความเชื่อ มัน่ ใน
ตลาดการเงิน และลดความเสีย่ งด้านระบบ (systemic risk)

International Activities

2-4 เมษายน 2557

ผู้ บ ริ ห ารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เข้ า ร่ ว มจั ด การประชุ ม The 20th ASEAN Exchanges CEOs Meeting
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมหารือและพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการ ASEAN Exchanges

11 เมษายน 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Boerse Group) เพื่อร่วมกัน
พัฒนาตลาดหุน้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของไทยและเยอรมัน ทัง้ ด้านการพัฒนาสินค้า งานชาระราคา
การบริหารความเสีย่ ง และการกากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Toyo Securities ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมา
หารือเรื่องพัฒนาการตลาดทุนไทยและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย

23 เมษายน 2557
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