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ตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา (Cambodia Securities Exchange:
CSX) รับGrand Twins International (Cambodia) PLC (GTI)
เข้าจดทะเบียนใน CSX เมื่อ 16 มิถุนายน 2557 โดยมีมูลค่า
IPO กว่า 19 ล้านดอลลาร์สรอ. GTI เป็ นบริษทั สัญชาติไต้หวัน
ประกอบธุร กิจผลิตเสื้อ ผ้าซึ่งมี ADIDAS เป็ นลูกค้าหลัก GTI
นับเป็ นบริษทั จดทะเบียนตัวที่ 2 ของ CSX หลังจากทีเ่ ริม่ เปิ ด
ดาเนินการเมื่อ 18 เมษายน 2555 โดยบริษัทจดทะเบียนตัว
แรก คือ Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA)
Japan’s Financial Services Agency (FSA) ลงนามบัน ทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ The State Bank of Vietnam และ
Insurance Supervisory Authority สังกัด กระทรวงการคลัง
เวียดนาม เพื่อพัฒนาตลาดการเงินและกลไกการกากับดูแล
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เผย
กลยุ ท ธ์ ท่ี เ น้ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ อาทิ สัญ ญาซื้ อ ขาย
ล่ ว งหน้ า น้ า มัน ปาล์ม สกุ ล เงิน ดอลลาร์ สรอ. ที่เ ปิ ด ตัว ล่ า สุ ด
นอกจากนี้ BM มีแ ผนเพิ่ม สัด ส่วนนัก ลงทุ น รายย่ อ ย โดยได้
จัดตัง้ แพลทฟอร์ม Bursa Marketplace ขึ้นเพื่อเป็ น ศูนย์รวม
ข้ อ มู ล ให้ ก ับ นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย และเน้ น พั ฒ นาดั ช นี ก ลุ่ ม
Environmental, Social and Governance Index (ESG) ทัง้ นี้
BM ได้ร่ ว มกับ FTSE ในการจัด ทาดัชนี FTSE4Good Index
series อ้างอิงบริษัทจดทะเบียนของมาเลเซีย นับเป็ นครัง้ แรก
ในเอเชียทีไ่ ด้เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในดัชนี ESG Index Series
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ กับ Agricultural
Bank of China (ABC) เพื่อพัฒนาหลักทรัพย์อ้างอิงสกุลเงิน
หยวนในลอนดอน และจัด ทา MoU ร่ ว มกับ Bank of China
(BOC) เพื่อส่งเสริมการใช้เงินหยวนและเตรียมการด้านชาระ
ราคาและส่งมอบเงินหยวน นอกจากนี้ The People’s Bank of
China (PBOC) ได้แต่งตัง้ China Construction Bank (CCB)
เป็ นธนาคารในการชาระราคา เพื่อส่งเสริมการใช้เงินหยวนเพื่อ
เสถียรภาพทางการเงินของเศรษฐกิจโลก
ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล ั ก เซ ม เบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Bank of
China (BOC) ตัง้ เป้ าให้ลกั เซมเบิร์กเป็ นศูนย์กลางในการนา
หลักทรัพย์ต่างประเทศมาจดทะเบียนและการพัฒนาธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการใช้เงินหยวนเป็ นสกุลเงินสากล
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FTSE Group ได้ออกดัชนี FTSE Global R/QFII Index Series
เพื่อ ให้ ผู้ ร่ ว มตลาดสามารถนั บ รวมหุ้ น China A-shares ใน
Global indices ได้ ปั จจุบนั หุ้นจีน A-shares ยังไม่ได้ถูกจัดให้
อยู่ในดัชนี FTSE’s standard global
UK Export Finance (UKEF) ได้สนับสนุนการกูย้ มื เงินเป็ นสกุล
เงินหยวน โดยได้เพิม่ สกุลเงินหยวนไว้ในรายชื่อสกุลเงินทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับ เพื่อเตรียมให้การสนับสนุ นดีลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
จีน เช่น ธุรกิจด้านอากาศยาน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ได้เข้าร่วมเป็ นประเทศสมาชิกลาดับที่ 10 ใน
โครงการ Sustainable Stock Exchange (SSE) ที่จ ัด ขึ้น โดย
สหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยังยื
่ น (sustainable
investment) และสนับ สนุ น บริษัท ให้เพิ่ม ความโปร่ ง ใสในการ
กากับดูแลกิจการ การส่งเสริมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
London Metal Exchange (LME) ประกาศตัด สิน ใจที่จ ะคง
LME Ring และการซื้อ ขายแบบ open-outcry trading venue
ซึ่ง มีป ระวัติย าวนานกว่ า 137 ปี ไว้ โดย LME จะปรับ ปรุ ง
ประสิท ธิภาพและวิธีป ฏิบ ัติใ ห้สอดคล้อ งกับ ระบบการซื้อ ขาย
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ของ LME และยังคงเน้นความโปร่งใส ความ
น่าเชื่อถือและการกากับดูแลทีด่ ี
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ว อร์ ซ อร์ (Warsaw Stock Exchange:
WSE) จัด ตัง้ Institute for Analysis and Rating (IA&R) เพื่อ
ให้การจัดอันดับตราสารหนี้ในโปแลนด์ค รอบคลุมตราสารหนี้
ของ SMEs และเพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือและความโปร่งใสของ
ตลาดตราสารหนี้นอกเหนือจากกลุ่มพันธบัตรรัฐบาล นับเป็ น
หนึ่ งในความพยายามของ WSE ที่จ ะเพิ่ม บทบาทที่มีต่ อการ
พัฒนาในระดับชาติ ไม่ใช่เพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่านัน้
Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศสิ้น สุ ด การเสนอ
ขายหุน้ Euronext ต่อประชาชนทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO) โดยนาเข้า
จดทะเบียนที่ Euronext ในกรุงปารีส อัมสเตอร์ดมั และบรัสเซลล์
เมื่อ 20 มิถุนายน 2557 ทัง้ นี้ ICE มุ่งจัดตัง้ Euronext ให้เป็ น
independent exchange ผ่ านการจดทะเบียนหลักทรัพ ย์ โดย
ขายหุ้นทัง้ หมด 70 ล้า นหุ้น ผ่ า นการเสนอขายต่ อ ประชาชน
ทัวไป
่ (ราคา 20 ยูโ รต่ อ หุ้น ) นักลงทุน สถาบัน พนัก งานของ
Euronext และการมอบหมายให้ underwriters จัด ท า overallotment option เพิม่ เติมด้วย
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มุ่ง
สร้ า งความชัด เจนในการก ากับ ดู แ ลบริษั ท จดทะเบีย นจาก
ต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบกฎเกณฑ์ดา้ นการ
รับบริษทั จดทะเบียนในสองตลาด (secondary listings) พิจารณา
ความน่ าเชื่อถือจากหน่ วยงานกากับดูแลของ home exchange
ซึ่งจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ developed market และ developing
market ตามเกณฑ์ข อง FTSE และ MSCI โดย SGX จะเพิ่ม
ความเข้มงวดด้านเกณฑ์การรับบริษทั จดทะเบียนสาหรับบริษัท
จาก developing market โดยเฉพาะการกากับดูแลกิจการและ
การคุม้ ครองนักลงทุน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) จัด งาน
201 4 US Companies’ Listing in Korea ณ เมื อ งบอสตั น
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เพื่อดึงดูดบริษทั ชัน้
นาในอเมริกาเข้ามาจดทะเบียนใน KRX
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) จัด งาน
Joint IR Conference 2014 เพื่อ ส่ ง เสริม และประชาสัม พัน ธ์
บริษัท จดทะเบีย นต่ า งประเทศใน KOSDAQ โดยบริษัท ที่เ ข้า
ร่วมงานครัง้ นี้ เป็ นบริษทั จดทะเบียนจากจีน 4 แห่ง
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX)
มุ่งสร้างความร่วมมือในเอเชียกลางและใต้เพื่อดึงดูดบริษทั เข้ามา
จดทะเบียนใน JPX รวมถึงต้องการขยายตลาดตราสารหนี้ โดย
ให้มีพ ัน ธบัต รต่ า งชาติเ ข้า ซื้อ ขายใน Pro-Bond ซึ่ง เป็ น ตลาด
ตราสารหนี้ระยะกลางสาหรับนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงค วามร่ ว มมื อ กั บ
Casablanca Stock Exchange (CSE) โดย LSEG จะให้ ก าร
สนับสนุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนของ Casablanca ให้เป็ นศูนย์กลาง
ของภูมภิ าคแอฟริกาตอนกลางและตะวันตกเฉียงเหนือ (regional
hub) นอกจากนี้ MillenniumIT บริ ษั ท เทคโนโลยีใ นเครือ จะ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีการซือ้ ขายและการกากับดูแลตลาดทุน
ด้วย
Securities Commission Malaysia (SC) ร่วมมือกับSecurities
and Futures Commission of Hong Kong (SFC) มุ่ ง สร้ า ง
ความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัด การกองทุ นตามหลัก
ศาสนาอิสลาม ซึ่ง นามาสู่ก ารพัฒ นากองทุ นแรกที่เ ป็ นไปตาม
หลัก ศาสนาอิสลามในฮ่ อ งกง คือ กองทุ น RHB-OSK Islamic
Regional Balanced Fund ออกโดยRHB Asset Management
ของมาเลเซี ย โดยจะลงทุ น ร้ อ ยละ 40-60 ของ NAV ใน
หลักทรัพย์ท่เี ป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม รวมถึงหุ้นกู้ sukuk
bond และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ด้วย
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ตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยน และ FTSE Group ร่วมพัฒนากลุ่ม
ดัชนี “FTSE ASEAN Index Series” เพื่อสะท้อนการเติบโตของ
ตลาดหุน้ อาเซียนดียงิ่ ขึน้ โดยได้เปิ ดตัว 3 ดัชนีใหม่เพื่อใช้อา้ งอิง
ในการออกผลิต ภัณ ฑ์ ท างการเงิน ประเภทต่ า งๆ (Tradable
Index) ได้แก่ 1) FTSE ASEAN All-Share Index 2) FTSE ASEAN
Stars Index และ 3) FTSE ASEAN All Share Ex-Developed Index
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ได้ อ อกแนวปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกับ หุ้ น บุ ริ ม สิท ธิ (preferred
shares) ซึง่ อยู่ในช่วง pilot period เพื่อให้การจดทะเบียน การซือ้
ขาย การเปิ ดเผยข้อมูลและแนวปฏิบตั อิ ่นื ๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX)
มีแผนเปิ ดกระดานซื้อขายสาหรับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานใน
เดือนมีนาคม 2558
ตล า ดหลั ก ท รั พ ย์ เ ย อ รมั น (Deutsche Börse) เปิ ดตั ว
iShares ETFs ใหม่ คือ 1) iShares MSCI Emerging Markets
Consumer Growth UCITS ETF ซึง่ ติดตามผลประกอบการของ
บริษัท ในสหรัฐฯ 300 บริษัทที่มีรายได้เติบโตจากการบริโ ภค
ในกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นา เช่ น Apple, Samsung และ
2) iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF ติ ด ตามผล
ประกอบการของ 123 บริษทั ในสหรัฐฯ ทีใ่ ห้เงินปั นผลในระดับสูง
กว่าค่าเฉลี่ย อนึ่ง ได้เปิ ดการซื้อขาย ETF นี้ ใน BATS Chi-X
Europe ด้ ว ย นั บ เป็ นตั ว แรกของ BATS ที่ มี ETF ที่ อ้ า งอิ ง
หลักทรัพย์ในสหรัฐฯ
Aquis Exchange ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกในเครือของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อร์ เปิ ด การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์เ พิ่ม เติม อีก 8
ประเทศ ประกอบด้วย เบลเยี่ย ม เดนมาร์ค ฟิ น แลนด์ อิต าลี
นอร์เวย์ โปรตุเกส สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ จากเดิมทีซ่ อ้ื ขาย
หลักทรัพย์ในอังกกฤษ ฝรังเศส
่ เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน
Financial Services Commission (FSC) หน่วยงานกากับดูแล
ของตลาดทุ น เกาหลี ได้เ ปิ ด แผนที่จ ะพัฒ นาตลาดอนุ พ ัน ธ์ใ น
เกาหลี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง G20 โดยมีแผนทีจ่ ะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ V-KOSPI 200 futures, sector index
futures และการเปิ ดให้มีการซื้อขาย US dollar futures ในช่วง
เวลากลางคืน นอกจากนี้ จะเปิ ดให้นักลงทุนกลุ่ม professional
investors เช่น ธนาคารพาณิชย์เข้ามาซื้อขายอนุ พนั ธ์ท่อี ้างอิง
สกุ ลเงิน และพัน ธบัต รรัฐ บาลได้โ ดยตรง ทัง้ นี้ ได้มีก ารจัด ตัง้
ส านั ก หัก บัญ ชีส าหรับ OTC Derivatives เรีย บร้ อ ยแล้ ว ในปี
2556 ซึ่ ง มี ก าหนดที่ จ ะเริ่ ม ช าระราคา won-denominated
interest rate swaps ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นี้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เปิ ด ตัว  ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) จดทะเบียนพันธบัตรเพื่อสิง่ แวดล้อมตัวแรก
สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า Refined Bleached and Deodorised
หรือ Green Bond มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ ซึง่ ออกโดย City of
(RBD) Palm Olein สกุลดอลลาร์ สรอ. ใน BM ซีง่ เอือ้ ประโยชน์
Johannesburg เพื่ อ ระดมทุ น ส าหรั บ โครงการเพื่ อ อนุ ร ัก ษ์
แก่โรงกลันน
่ ้ ามัน ผูบ้ ริโภคน้ ามันปาล์มรวมถึงผูจ้ ดั การกองทุนที่
สิง่ แวดล้อม (green initiatives) ในเมืองใหญ่ๆ ของแอฟริกาใต้
ซือ้ ขายน้ามันปาล์มในตลาดอนุพนั ธ์ของมาเลเซีย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง โครงการที่มุ่ ง ลดการกระท าที่ก่ อ ให้ก าร
Euronext เปิ ดตั ว Spotlight Options ซึ่ ง เป็ นโมเดลใหม่ ท่ี
เปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ
พัฒนาขึน้ ตามความต้องการของตลาดและสมาชิก โดยในระยะ
เริ่ม ต้น จะเป็ น ออพชัน่ ที่อ้า งอิง หลัก ทรัพ ย์ท่ีจ ดทะเบีย นอยู่ใ น Post Trade Services
Euronext ตามความต้องการของสมาชิก ซึง่ จะเอือ้ ประโยชน์ต่อ
 Euro CCP ส านั ก หั ก บัญ ชี ท่ี ใ หญ่ ท่ี สุ ด ในยุ โ รป ได้ ป ระกาศ
การส่งเสริมการลงทุนและโอกาสทางการซื้อขายของหุน้ ในกลุ่ม
ให้ บ ริ ก ารช าระราคาหลัก ทรั พ ย์ ท่ี มี ก ารซื้ อ ขายบน ตลาด
SMEs และหุ้นที่จดทะเบียนใหม่ ทัง้ นี้ มีกาหนดเริม่ การซื้อขาย
หลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) โดย
ในเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ Euronext อัมสเตอร์ดมั และบรัสเซลส์
จะเริ่ม ให้บ ริก ารหลัง จากได้ร ับ อนุ ม ัติด้า นกฏเกณฑ์แ ละการ
Eurex Exchange เตรียมโอนย้ายการซือ้ ขายสินค้าอนุ พนั ธ์ดา้ น
เชื่อ มโยงระบบแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ LSE นับ เป็ น ตลาดหลักทรัพ ย์
การเกษตรไปยัง European Energy Exchange ซึง่ เป็ นบริษทั ใน
ขนาดใหญ่ แห่ งแรกในยุโ รป ที่เปิ ดให้ลูกค้ามีทางเลือกในการ
เครือ เพื่อรวมศูนย์การซือ้ ขายอนุพนั ธ์ทอ่ี า้ งอิงสินค้าโภคภัณฑ์ไว้
ชาระราคาผ่านสานักหักบัญชี 3 แห่ง (interoperability)
ในแพลทฟอร์มเดียว มีกาหนดเริม่ การซือ้ ขายในปี 2558
 กลุ่ม LCH.Clearnet ได้ร บ
ั อนุ มตั ิจากธนาคารกลางอังกฤษใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อนเทรี ย ล (Montreal Exchange: MX)
การเป็ นสานัก หักบัญชีกลางภายใต้เกณฑ์ European Market
เปิ ด ตัว ฟิ วเจอร์สอ้า งอิง ผลประกอบการของ FTSE Emerging
Infrastructure Regulation (EMIR) ซึง่ เป็ นเครื่องยืนยันว่ากรอบ
Markets Index มุ่งเป็ นอีกหนึ่งช่องทางแก่นกั ลงทุนในการบริหาร
การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยี การกากับดูแลและรูปแบบ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศกาลังพัฒนา
ระบบปฏิบ ัติก ารของ LCH.Clearnet ผ่ า นมาตรฐานที่ EMIR
Intercontinental Exchange (ICE) โอนย้ า ยสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ก าหนดไว้ นอกจากนี้ European Commodity Clearing
(ECC) ได้รบั การอนุมตั จิ าก EMIR เช่นกัน
ฟิ วเจอร์สและออพชันที
่ อ่ า้ งอิงอัตราดอกเบีย้ ของ Liffe US มาซือ้
ขายและชาระราคาบนแพลทฟอร์ม ของ ICE เมื่อ 9 มิถุ นายน  Eurex Clearing เปิ ด ตัว ระบบบริห ารความเสี่ย งรูป แบบใหม่
Eurex Clearing Prisma โดยสมาชิก ของส านั ก หัก บัญ ชีแ ละ
2557 ทัง้ นี้ จะทยอยโอนย้ายผลิตภัณฑ์อ่นื ของ Liffe ในยุโรปและ
ลูกค้าของ Eurex จะได้รบั ประโยชน์ในการทารายการล้างฐานะ
สหรัฐฯ มาซือ้ ขายบนแพลทฟอร์มของ ICE ภายในสิน้ ปี 2557
(margin offset) กับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันและข้ามตลาด
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
อนุ พนั ธ์ทงั ้ ที่จดทะเบียนและ OTC ในสกุลเงินยูโร ทัง้ นี้ Eurex
รายงานความส าเร็ จ ของตลาดตราสารหนี้ โดยในเดื อ น
เป็ นสานักหักบัญชีแห่งแรกทีใ่ ห้บริการนี้
พฤษภาคม 2557 นี้ มีตราสารหนี้ใหม่เข้ามาจดทะเบียนถึง 41
ตัว นอกจากนี้ SGX ได้รบั ตราสารหนี้จากผู้ออกหลักทรัพย์ใน
บัง คลาเทศเข้า อยู่ ใ น international bond market โดยถือ เป็ น Information Technology
ประเทศแรกจากเอเชียใต้ และได้เริม่ การชาระราคาตราสารหนี้  ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ต เ กี ย ว (Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) ร่ ว มมือ กับ KVH ผู้ น าด้ า นการพัฒ นา
สกุลเงินหยวนตัวแรกอีกด้วย
แพลทฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ในเอเชีย เพื่อพัฒนาระบบ
The NASDAQ OMX Group (NDAQ) ร ว ม ร ะ บ บ ซื้ อ ข า ย
เชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงระหว่างศูนย์ขอ้ มูลของ CME Group
eSpeed ซึง่ เป็ นระบบซือ้ ขายพันธบัตรสหรัฐฯ แบบ OTC เข้ากับ
ในรัฐอิลลินอยส์ และศูนย์ข้อมูล KVH ในโตเกียว ผ่าน Global
ศูนย์ขอ้ มูลของ NDAQ ซึง่ จะช่วยให้ลกู ค้าซือ้ ขายได้เร็วขึน้ ร้อยละ
Ether-Wan line ด้วยความเร็วเพียง 122 milliseconds คาดว่า
25 ด้วยเวลาเพียง 100 microsecond อนึ่ง NDAQ ยังให้บริการ
จะเริม่ เปิ ดให้บริการได้ 15 กันยายน 2557 นี้
เชื่อมโยงทางการเงินกับตลาดการเงินชัน้ นาทัวโลก
่
เช่น NLX ซึง่
เป็ นตลาดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงอัตราดอกเบีย้ ศูนย์รบั
ฝาก Nordic และ LCH.Clearnet Group ซึ่ง ให้ บ ริก ารซื้อ ขาย
หุน้ กู้ เป็ นต้น
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Asia Pacific Stock Exchange (APX) เลือ กใช้ ร ะบบซื้ อ ขาย
X-stream Trading Technology ของ NASDAQ OMX แทนระบบ
ซื้อขาย APeX® เดิม โดยคาดว่ าจะเริ่มใช้ระบบใหม่ได้ป ลายปี
2557 อนึ่ง APX เป็ นตลาดหลักทรัพย์ใ หม่ในออสเตรเลีย ซึ่ง มี
แผนการขยายจานวนผูล้ งทุนจากภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มนัก ลงทุนจีน มีการพัฒนาระบบซื้อ ขายหลายภาษาเพื่อ
รองรับนักลงทุนต่างชาติโดยเริม่ ต้นด้วยภาษาอังกฤษและจีน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แคนาคา (TMX Group) เริม่ ใช้ระบบซื้อ
ขายหลักทรัพย์ใหม่ TMX Quantum XA™ กับตลาดหลักทรัพย์
โตรอนโต (Toronto Stock Exchange) เมื่อ 17 มิถุนายน 2557
Aequitas Innovations ซึ่ง เป็ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ หม่ ล่ า สุ ด ใน
ประเทศแคนาดา เลือกใช้ระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์ MillenniumIT
ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Regulation




ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมการเพื่อให้บริษทั จดทะเบียนรายงานฐานะทางการเงินตาม
แ นว ท า ง ข อง International Financial Reporting Standards
(IFRS) อย่างเต็มรูปแบบภายใน 2561
ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ ญี่ ปุ่ น (Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) ได้รบั การอนุ มตั ิการปรับ เปลี่ยนเวลาซื้อ
ขายและตารางการซือ้ ขายวันแรกใหม่มผี ลเดือนกรกฎาคม 2557
โดยปรับเวลาการซื้อขายเพิม่ ขึน้ 15 นาที มุ่งเพิม่ โอกาสในการ
ซือ้ ขาย

International Activities

8-10 มิ ถนุ ายน 2557

9-13 มิ ถนุ ายน 2557

ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วม BCIM Exchanges Forum of China-South Asia International Financial
Opening Cooperation ณ เมืองคุ น หมิง มณฑลยูน นาน เพื่อรับ ฟั ง และหารือ ความร่ว มมือ ระหว่ า งตลาด
หลัก ทรัพ ย์จีน และเอเชีย ใต้ รวมถึง Free Trade Zone ของจีน ในภู มิภ าคเอเชีย ใต้ รวมถึง หารือ ในด้า น
Connectivity ในภูมภิ าค
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และ BNP Paribas Securities พบผูล้ งทุนที่
ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ขอ้ มูลศักยภาพของเศรษฐกิจและบริษทั จดทะเบียน
ไทย โดยมีบริษทั จดทะเบียนไทยเข้าร่วมเดินทาง 13 แห่ง อาทิ บมจ. เอวิเอชัน่ (AAV) บมจ. อาปิ โก ไฮเทค
(AH) บมจ. น้าตาลขอนแก่น (KSL) บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) บมจ. บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ (BTS)

13-14 มิ ถนุ ายน 2557 ผูแ้ ทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสานักงาน ก.ล.ต. เข้าหารือกับหน่ วยงานด้านตลาดทุนของจีน ได้แก่ China
Securities Regulatory Commission (CSRC) แ ล ะ China Banking Regulatory Commission (CBRC)
ณ กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต่ อยอดประเด็นความร่วมมือด้านบริษัทจดทะเบียน และการ
ส่งเสริมการลงทุนใน Portfolio ของนักลงทุนสถาบันจีนในไทย
23-27 มิ ถนุ ายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. ธนชาต และ ไดว่าซิเคียวริต้กี รุ๊ป จัด "SET Roadshow 2014 - Branching
out on its own footing" ทีแ่ คนาดาและสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงศักยภาพการเติบโตของบริษทั จดทะเบียนไทย
โดยมีบริษทั จดทะเบียนไทยเข้าร่วม 8 แห่ง ได้แก่ บมจ. อมตะ AMATA) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) บมจ.
สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) บมจ .แม็คกรุ๊ป (MC) บมจ. ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม (PTTEP) บมจ.
ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ (RATCH) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. ไทยคม (THCOM)
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