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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) และ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore
Exchange: SGX) ร่ ว มมือ กัน เพื่อ เปิ ดให้ ลู ก ค้ า ใน Australian
Liquidity Centre (ALC) และ ASX Net สามารถเชือ่ มต่อเข้าไปยัง
โบรกเกอร์ ข อง SGX ที่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล SGX Co-location Data
Centre ได้ ผ่านเครือข่าย ASX Net Global หลังจากทีล่ ูกค้าของ
SGX สามารถเชือ่ มโยงมายัง ALC ได้ตงั ้ แต่เมือ่ ปี 2555
Eurex/TAIFEX Link ประสบความสาเร็จในการเปิ ดตัววันแรกเมือ่
วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีก ารซื้อ ขายและช าระราคา
มากกว่า 2,100 สัญญา ในวันแรก ทัง้ นี้ การเชือ่ มโยงดังกล่าวเปิ ด
ให้สมาชิกของ Eurex ซื้อขายและชาระราคาสัญญาฟิ วเจอร์สและ
ออปชันของ
่
TAIFEX ได้บนกระดานของ Eurex Exchange โดย
ณ สิ้นวัน สัญญาที่มสี ถานะคงค้าง (open interest) จะได้รบั การ
โอนไปที่ ส านั ก หัก บัญ ชีข อง TAIFEX ต่ อ ไป ทัง้ นี้ ปั จ จุ บ ัน มี
market maker 3 ราย และมีสมาชิก 7 รายจากไต้หวัน เอเชียและ
ยุโรป อนึ่ง UOB ได้เข้ามาเป็ นสมาชิกสานักหักบัญชีรายแรกทีม่ า
จากเอเชีย
Eurex ร่ ว มมื อ กั บ Tel-Aviv Stock Exchange (TASE) เพื่ อ
จัดทาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี TA-25 ซึง่ เป็ นดัชนีหุน้ บลูชพิ และเป็ น
หนึ่งในดัชนีทม่ี กี ารซื้อขายมากที่สุดของภูมภิ าค ทัง้ นี้ ฟิ วเจอร์ส
ดังกล่าวจะซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยกาหนดเข้าจด
ทะเบียนซือ้ ขายในวันที่ 9 มิถุนายน 2557
NASDAQ OMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ
Arab Common Exchange Holding (ACX Holding) เ พื่ อ
จั ด ท า pan-Arab network ที่ เ ป็ นเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ในภูมภิ าคอาหรับ นอกจากนี้ ยังเตรียมการเพื่อจัดตัง้
ตลาดหลักทรัพย์ขน้ึ ในประเทศบาห์เรนด้วย โดยจะเน้นให้มบี ริษทั
หลากหลายประเภทและขนาด และให้มีแ พลทฟอร์ ม แยกกัน
ระหว่างการซือ้ ขายทัวไปและการซื
่
อ้ ขายตามหลักศาสนาอิสลาม
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ประกาศว่ า Japan
OTC Exchange (JOE) ซึ่ง เป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TOCOM
และ Ginga Energy Japan ได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากทางการให้ เ ปิ ด
ดาเนินการได้
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) นาหุน้
กูอ้ า้ งอิงเงินหยวนในต่างประเทศของสายการบินไห่หนาน (Hainan
Airlines) เข้าจดทะเบียนซื้อขายเป็ นตัวแรก มีมูลค่าประมาณ 341
ล้า นดอลลาร์ ส ิง คโปร์ ซึ่ง ให้อ ัต ราดอกเบี้ย ร้อ ยละ 6.25 และมี
กาหนดไถ่ถอน 3 ปี โดยชาระราคาและรับฝากหุ้นกู้ผ่านศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (Central Depository: CDP) ของ SGX
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ลั ก เ ซ ม เ บิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) นาหุน้ กู้ “Schengen bond” ซึง่ เป็ น offshore
RMB bond ของธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) มูลค่า
1.5 พันล้านหยวน เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาด Euro MTF ของ
LuxSE โดยหุ้ น กู้น้ี เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ MTN เพื่อ ออก
พันธบัตรมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ของ Bank of China
ซึ่งให้อตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 และมีกาหนดไถ่ถอน 3 ปี อนึ่ง
หุ้นกู้น้ีถอื เป็ นหุ้นกู้ตวั แรกที่อ้างอิงสกุลเงินหยวนในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปโดย LuxSE ตัง้ เป้ าเป็ นผูน้ าการจดทะเบียนหุน้ กูส้ กุล
เงินหยวนนอกภูมภิ าคเอเชีย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse) เปิ ด ตัวอีทีเ อฟ
อ้ า งอิ ง หุ้ น จี น 2 ตัว คือ 1) CSOP Source FTSE China A50
UCITS ETF ซึง่ อ้างอิงผลประกอบการของหุน้ A-shares ทีม่ ขี นาด
ใหญ่ ใน 50 ล าดับแรกของตลาดหลักทรัพย์เ ซี่ย งไฮ้ (Shanghai
Stock Exchange: SSE) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้ (Shenzhen
Stock Exchange: SZSE) โดยร่ ว มมือ กับ บริษัท จัด การเงิน ทุ น
CSOP Asset Management ในฮ่ อ งกง 2) ETFS-E Fund MSCI
China A GO UCITS ETF ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ผลประกอบการของหุ้ น
A-shares ใน SSE และ SZSE ที่น ามาค านวณดัช นี ข อง MSCI
ประมาณ 250 ตัว โดยร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน E Fund
Management ในฮ่องกง
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
เปิ ดตัวอีทเี อฟ ETFS-E FUND MSCI CHINA A GO UCITS ETF
เข้าซื้อขายเป็ นตัวที่ 3 ของปี น้ี เพื่อเป็ นทางเลือกทางการลงทุน
ให้กบั นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลยุโรปในการเข้าถึงหุ้น
A-shares ของจีน อีกทัง้ เพือ่ สนับสนุนบทบาทของลอนดอนในการ
เป็ นศูนย์กลางพัฒนาผลิตภัณฑ์สกุลเงินหยวน อนึ่ง กองทุนอีทเี อฟ
กาหนดราคาเป็ นสกุลเงินหยวน แต่ซ้อื ขายใน LSE ด้วยสกุลเงิน
ปอนด์ และ ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ LSE อยู่ใ นระหว่า งการ
พัฒนาการชาระราคาและรับฝากหลักทรัพย์ด้วยสกุลเงินหยวน
และดอลลาร์ฮ่องกง
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ตลา ดห ลั ก ท รั พ ย์ เ ซิ นเ จิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:  NASDAQ OMX ขยายการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ให้ แ ก่ investment
SZSE) เปิ ดตัวทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ตัว
professionals โดยครอบคลุมข้อมูลจากรายงานของ Master Card
แรกเข้าทาการซื้อขาย ด้วยมูลค่ากองทุน 837 ล้านดอลลาร์ สรอ.
อันได้แก่ “MasterCard SpendingPulse®” ซึง่ ให้ขอ้ มูลมุมมองด้าน
ผ่ า น CITIC Qihang Special Asset Management Plan ภายใต้
เศรษฐศาสตร์มหภาคด้านแนวโน้ มการใช้จ่ายของผู้บริโภคราย
การบริหารของบริษทั หลักทรัพย์ CITIC เพือ่ เป็ นการรองรับตลาด
เดือน ผ่านยอดขายปลีกและยอดขายสะสมจากการใช้จ่ายผ่า น
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน ทัง้ นี้ CITIC เน้น
เครือข่าย MasterCard และ “MasterCard Sector Insights™” ซึ่ง
ลูกค้ากลุ่ มนัก ลงทุนสถาบันและซื้อขายในรูป แบบ block trading
ให้บริการข้อมูลรายสัปดาห์ดา้ นยอดขายปลีกในอุตสาหกรรมหลัก
บน SZSE โดยนักลงทุ นจะได้รบั เงินปั น ผลซึ่ง มาจากค่าเช่าของ
เพื่อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้า ในกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิจ ธนาคาร สถาบัน การเงิ น
อาคารสองแห่งทีถ่ อื ครองโดย CITIC ในกรุงปั กกิง่ และนครเซีย่ งไฮ้
นักลงทุน รวมถึงภาครัฐ ตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึน้
ตลาดหลัก ทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
เปิ ดตัว บริการ Elite Programme สาหรับบริษัทที่มีการเติบโตสูง Post Trade Services
(high growth companies) โดยในระยะเริ่มต้น ได้คดั เลือ กมาเข้า  European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) ซึ่ ง เ ป็ น
สานักหักบัญชีกลางด้านหลักทรัพย์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดของยุโรปประกาศ
ร่วมโครงการจานวน 19 บริษทั ภายใต้โครงการดังกล่าว ผูก้ ่อตัง้
เตรี ย มให้ บ ริ ก ารช าระราคารายการซื้ อ ขายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
และ CEOs ของบริษทั ในกลุ่มนี้จะได้รบั การเข้าอบรมเป็ นเวลา 2 ปี
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาธุรกิจและเพิม่ ความพร้อมทางการลงทุน
โดยบริษทั สมาชิกที่ใช้บริการของ EuroCCP สามารถชาระราคา
โดยมี Imperial College Business School เป็ นผู้ให้การสนับสนุ น
หลัก ทรัพ ย์ ข อง LSE ที่ ท ารายการซื้ อ ขายบน Aquis, BATS
และจัดหลักสูตร โดยมีกลุ่มทีป่ รึกษาและพันธมิตรทางการลงทุนอยู่
Chi-X, Equiduct, GETMatched, Sigma-X, SmartPool แ ล ะ
กว่า 40 รายทีพ่ ร้อมสนับสนุ น ทัง้ นี้ โครงการนี้จดั ขึน้ ตามแนวทาง
Turquoise และ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง มอบ
ของ Elite Italy ทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างดีภายหลังจัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี
หลักทรัพย์ถงึ ร้อยละ 50 ทัง้ นี้ คาดว่าจะเริม่ ให้บริการได้ภายใน
2555
ไตรมาส 3 ของปี 2557 หลังจากได้รบั อนุมตั จิ ากทางการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ จฮั น เนสเบิ ร์ ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) เปิ ดบริการใหม่สาหรับบริษทั จดทะเบียน รวมถึง  OTC Clear ส านั ก หัก บัญ ชีส าหรับ การซื้อ ขายนอกตลาดของ
ฮ่องกงได้ร ับการผ่อนผัน จาก US Commodity Futures Trading
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์อ่นื ที่ยงั มิได้จดทะเบียนด้วย เพือ่ สนับสนุ น
Commission (CFTC) ในการเปิ ด ให้บ ริก ารช าระราคาแก่ ผู้ท่ีมี
ให้บริษทั ได้รจู้ กั และเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย และเข้าใจ
สัญชาติอเมริกนั หรือสมาชิกของสานักหักบัญชีสหรัฐฯ โดยไม่ตอ้ ง
ลักษณะของนักลงทุนปั จจุบนั ตลอดจนสามารถสือ่ สารระหว่างกัน
จดทะเบี ย นเป็ นส านั ก หัก บัญ ชีอ นุ พ ัน ธ์ (derivatives clearing
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการจัดประชุม สัมมนาขึ้นที่
organization: DCO) ทัง้ นี้ ให้มผี ลทันทีและสิน้ สุดภายในวันที่ 31
JSE การพัฒ นาความรู้ ด้ า นกฎเกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย นโดยมุ่ ง
ธันวาคม 2557 หรือเมื่อ CFTC ได้จดทะเบียน OTC Clear เป็ น
สนับสนุ นให้บริษัทจากทัวโลกเข้
่
ามาจดทะเบียนที่ JSE และการ
DCO แล้ว
จัด ตัง้ media hub ขึ้น ที่ JSE เพื่อ ให้ส่ือ ต่ า งๆ เข้า มาใช้ อาทิ
CNBC Africa, Bloomberg TV Africa, Biznews ฯลฯ โดย CNBC  Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ขยายการ
ให้บริการ Global Trade Repository (GTR) เข้ามาในเอเชีย คือ
Africa ได้จดั ให้มี TV Studio ขึน้ ใน hub ดังกล่าวด้วย อนึ่ง ปั จจุบนั
ออสเตรเลียและสิงคโปร์ นอกเหนือจากที่ได้จดั ทากับญี่ป่ ุนแล้ว
มีนัก ลงทุ น ต่ า งชาติท่ีซ้ือ ขายใน JSE อยู่ป ระมาณร้อ ย 25 ของ
อนึ่ง ปั จจุบนั หน่วยงานกากับดูแล อันได้แก่ ASIC ของออสเตรเลีย
รายการซือ้ ขายหลักทรัพย์
และ MAS ของสิงคโปร์ ได้กาหนดให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะต้อง
ตลาดหลัก ทรัพย์นิ วซี แ ลนด์ (NZX) เตรียมเปิ ดตัว ฟิ ว เจอร์ส ที่
รายงานธุ ร กรรมการซื้อ ขายอนุ พ นั ธ์น อกตลาดไปยัง licensed
อ้างอิงดัชนี NZX20 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
trade repository การให้บริการของ DTCC นับเป็ นการตอบโจทย์
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ จฮั น เนสเบิ ร์ ก (Johannesburg Stock
ได้เป็ นอย่างดี
Exchange: JSE) เริม่ เปิ ดให้บริการ Co-location Center เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2557 โดยอนุ ญาตให้ลูกค้าของ JSE สามารถวาง  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย (Australia Securities
Exchange: ASX) เ ปิ ด ตั ว บ ริ ก า ร mFund ซึ่ ง เ ป็ น fund
server ที่ศูน ย์ข้อ มู ล และสามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ในตลาด JSE ได้
settlement รูปแบบใหม่อย่างเป็ นทางการ โดยนักลงทุนสามารถ
รวดเร็วยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ระบบใหม่ยงั รองรับการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายได้
ซื้อขายกองทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ใน
รวดเร็วขึน้ โดยใช้เวลาเพียง 150 microseconds
ออสเตรเลีย ได้ ซึ่ง จะเป็ น การขยายช่ อ งทางด้า นผลิต ภัณ ฑ์แ ก่
บริษทั หลักทรัพย์ ลดต้นทุนของธุรกิจ และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทุน
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (The Philippines Stock
Exchange: PSE) เชื่อ มต่ อ ระบบ Direct Market Access (DMA)
และ algorithmic trading platforms ของ Instinet ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ลูกค้าของ Insitnet สามารถทารายการซื้อขายหลักทรัพย์ใน PSE
ผ่านฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือ้ ของของ Instinet ในฮ่องกงได้
IntercontinentalExchange Group (ICE) รวมระบบการซื้ อ
ขายของ ICE Endex Dutch Title Transfer Facility (TTF) และ
Belgian Zeebrugge Trading Point (ZTP) ซึ่งเป็ นระบบซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติในเบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ มาซือ้ ขาย
บนระบบของ ICE เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

Rules and Regulations (Cont)




Rules and Regulations




ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) มีแ ผนลด
จานวนหน่ วยการซื้อขายจากเดิม 10 หุน้ ต่อ 1 หน่ วยการซื้อขาย
เป็ น 1 หุ้ น ต่ อ 1 หน่ ว ยการซื้ อ ขายส าหรับ ทุ ก หลัก ทรัพ ย์ ท่ี
จดทะเบียนในตลาด KOSPI โดยเริม่ ประกาศใช้ในวันที่ 2 มิถุนายน
2557
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อี ยิ ป ต์ (Egyptian Exchange: EGX) ได้ ร ับ
อนุมตั จิ าก Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) ให้
เริม่ การซื้อขายแบบ block trading หรือการซื้อขายแบบรายใหญ่
ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2557 โดยกาหนดให้มมี ูลค่าการซื้อขาย
ต่ อ ครัง้ ไม่ ต่ า กว่า 1 ล้า นปอนด์อีย ิป ต์แ ละมีป ริม าณการซื้อ ขาย
มากกว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันหรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการออกเสียง



ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ประกาศใช้ pricing block trading ส าหรับ การซื้อ ขาย
ในช่วง after trading hour เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่งใน
วันนี้มีการซื้อขายแบบ block trading จานวน 2 หลักทรัพย์ คิด
เป็ นมู ล ค่ า 2.89 ล้ า นหยวน โดย pricing block trading นี้
ครอบคลุมราคา 2 ประเภท คือ ราคาปิ ด และ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ า หนักในแต่ ล ะวัน ท าการซื้อ ขาย (weighted average price of
the day) ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความโปร่งใสของกลไกราคาของ block
trading ได้ และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการซือ้ ขายของตลาดด้วย
The Options Clearing Corporation (OCC) ร่ ว มมือ กับ ตลาด
ออปชัน่ ที่เ ป็ นสมาชิก ของ OCC ในสหรัฐ อเมริกา ประกาศใช้
เกณฑ์การควบคุมความเสีย่ งทัง้ ก่อนและหลังการซื้อขายเพือ่ ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายการซือ้ ขายเรียลไทม์และลด
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผิดพลาดหรือพฤติกรรมการซือ้ ขายทีไ่ ม่
เหมาะสม
CME Clearing Europe ประกาศเป็ นรายแรกที่ได้รบั การอนุ มตั ิ
จากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในการเริม่ ใช้โมเดลการคุม้ ครอง
สิท ธิป ระโยชน์ ข องลูกค้า โดยจะมีการแยกหลักประกัน เป็ น ราย
ลูกค้ากับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพือ่ ป้ องกันกรณีการล้มละลาย ซึง่
โมเดลใหม่น้จี ะครอบคลุมถึงการชาระราคาอนุพนั ธ์ทางการเงินและ
อนุ พนั ธ์ทอ่ี า้ งอิงสินค้าโภคภัณฑ์ทม่ี กี ารซื้อขายนอกตลาด (OTC)
ตลอดจนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วย

International Activities

12-13 พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการและผู้ บ ริ ห ารตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ฯ เข้ า พบ Mr. Kyung-soo Choi, Chairman & CEO ของ
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีและเข้าพบผูบ้ ริหารระดับสูงของ Korea Financial Investment Association (KOFIA) และ
Bank of Korea Money Museum เพื่อสร้างความสัมพันธ์ หารือเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทางการเงิน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ก ารต้อ นรับ คณะจากตลาดหลักทรัพ ย์ภูฐ าน (Bhutan Stock Exchange) เนื่ อ งในโอกาส
12 พฤษภาคม 2557
เดินทางมาศึกษาดูงานด้านพัฒนาการตลาดทุนไทย การพัฒนาบริษทั จดทะเบียนและการพัฒนาความรูผ้ ลู้ งทุน
16 พฤษภาคม 2557

26 พฤษภาคม 2557
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ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม The 32nd AOSEF General Assembly and Working Committee
ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ใน
ภูมภิ าคเอเชีย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา เพือ่ ร่วมกันพัฒนาตลาดทุนของทัง้ 2 ประเทศ
ทัง้ ด้านการพัฒนาบุคลากรตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการ
ดาเนินธุรกิจ และเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน
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