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Korea New Exchange (KONEX) ซึ่งเป็ นตลาดหลักทรัพย์ใหม่
ของเกาหลีสาหรับบริษทั จดทะเบียนขนาดเล็กเปิ ดดาเนินการครบ
1 ปี ปจั จุบนั มีบริษทั จดทะเบียน 55 บริษทั และมีมลู ค่าหลักทรัพย์
ทางการตลาด 1.2 ล้านล้านวอน (ปี 2556 มี 21 บริษทั ด้วยมูลค่า
459 ล้านวอน) ทัง้ นี้ มีบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี ุณสมบัตถิ งึ เกณฑ์ท่ี
จะย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาด KOSDAQ ในช่วงครึง่ หลังของปี
2557 จานวน 10 บริษัท อนึ่ง KONEX เป็ นตลาดหลักทรัพย์ท่ี
ตัง้ ขึ้นเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนของบริษทั ขนาดเล็ก ที่เปิ ด
ดาเนิ นการมา 3 – 8 ปี และมีรายได้ปี ละ 3 – 30 พันล้านวอน
(บริษทั ทีเ่ ข้าจดทะเบียนใน KOSDAQ ต้องเปิ ดดาเนินการมา 10
ปี และมีรายได้ระหว่าง 40 – 60 พันล้านวอน)
แผนการควบรวมกิจการระหว่างตลาดหลักทรัพย์ดูไบ (Dubai
Financial Market) และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ าบู ด าบี (Abu
Dhabi Securities Exchange) ได้ยุตลิ งเนื่องจากทัง้ สองฝา่ ยไม่
สามารถบรรลุขอ้ ตกลงระหว่างกัน
ธนาคารกลางของรัสเซี ย (Central Bank of Russia) ประกาศ
ขายหุ้ น ที่ถือ อยู่ ร้ อ ยละ 11 ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์
(Moscow Exchange) ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ การดาเนินการครัง้
นี้สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารกลางที่ต้องการออกจากการ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ภายในวันที่ 1 มกราคม
2559 เพื่อเป็ นการเปิ ดตลาดทุนรัสเซีย และเพื่อเพิม่ free float
ให้กบั ตลาด ซึง่ หลังจากการทารายการนี้ free float อยู่ทร่ี ะดับสูง
กว่าร้อยละ 50
ส า นั ก ง า น ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) และธนาคารมองโกเลีย ได้ลงนาม
ความร่วมมือ เพือ่ พัฒนากรอบกฎหมายและตลาดทุนร่วมกัน
ตลาดอนุ พ ัน ธ์ สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange Derivatives
Trading: SGX-DT) ได้ขยายธุรกรรมในฮ่องกง เพื่อให้นักลงทุน
สามารถลงทุนอนุ พนั ธ์กลุ่มประเทศเอเชียผ่านระบบ Automated
Trading Services (ATS) ของ SGX-DT เช่น China A50 futures
เพื่อ บริหารความเสี่ย งในตลาดอนุ พนั ธ์ส ิง คโปร์ อนึ่ ง SGX-DT
เป็ นตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหุ้นต่างประเทศในเอเชียทีใ่ หญ่
ทีส่ ุด โดยมีแผนทีจ่ ะเปิ ดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงเงินตรา
ต่างประเทศด้วย เช่น เงินหยวน เงินเยน และเงินบาท
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Monetary Authority of Singapore (MAS) ตอบรับ แนวปฏิบ ัติ
ของ People’s Bank of China (PBC) ทีเ่ ปิดให้บริษทั และบุคคลที่
อยู่ ใ น Sino-Singapore Tianjin Eco-city (SSTEC) ท ารายการ
cross-border Renminbi (RMB) กับสถาบันการเงินในสิงคโปร์ได้
เพื่อสนับสนุ นการใช้สกุลเงินหยวนในภูมภิ าคและการเติบโตของ
offshore RMB ในสิงคโปร์
ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China: BOC) ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
สี่ธ นาคารพาณิ ช ย์ ท่ีเ ป็ น รัฐ วิส าหกิจ ของจีน ได้ล งนามบัน ทึก
ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ กาหลี (Korea
Exchange: KRX) เพือ่ พัฒนาความร่วมมือด้านธุรกรรมเงินหยวน
ในต่างประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการชาระราคาและส่งมอบ
และด้านการนาบริษัทจีนที่สนใจเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ต่ า งประเทศ นอกเหนื อ จากนี้ BOC ได้ร่ ว มแนะน า
พัฒนาการของตลาดทุนของญี่ปุ่นและเกาหลีให้เป็ นทีร่ ู้จกั ในกลุ่ม
นักลงทุนจีน เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนจากจีนไปต่างประเทศ
ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ ญี่ ปุ่ น (Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) ได้รบั ใบอนุญาตจากหน่ วยงานกากับดูแล
ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission: SFC) เพือ่
เปิ ด ให้โ บรกเกอร์ฮ่ องกงสามารถส่ง ค าสังซื
่ ้อ ขายตรงเข้า ไปยัง
TOCOM ได้ โ ดยตรง นอกจากนี้ TOCOM ยัง ได้ ร ับ อนุ ม ัติจ าก
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลของสิ ง คโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ให้ เ ป็ น “Recognized Market Operator” (“RMO”)
ซึ่งนักลงทุนสิงคโปร์สามารถส่งคาสังซื
่ ้อขายมายัง TOCOM ได้
โดยตรงเช่นกัน
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เปิ ด
สานักงานในอินเดีย เพื่อทาหน้าที่เป็ นช่องทางการสื่อสารและให้
ข้อมูลแก่บริษทั อินเดียในการเข้าจดทะเบียนใน SGX ทัง้ ตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ REITs DRs เป็ นต้น ปจั จุบนั มูลค่าตราสารหนี้
อินเดียทีร่ ะดมทุนใน SGX มีประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์สรอ. ซึง่
มีมูล ค่า มากที่สุด เป็ น อัน ดับ 3 ของตราสารหนี้ ท่ีจ ดทะเบีย นใน
SGX ทัง้ นี้ SGX มีค วามร่ ว มมือ กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ชาติ
อิน เดีย (National Stock Exchange of India: NSE) ในด้า นการ
พัฒนาสินค้าอนุพนั ธ์ ตัง้ แต่ปี 2543 และ SGX ถือหุน้ ร้อยละ 5 ใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บ อมเบย์ (Bombay Stock Exchange: BSE)
ตัง้ แต่ปี 2550
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เปิดตัว  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง (Hong Kong Exchanges and
StockWhiz Contest ปี 2557 ผ่านแอพลิเคชัน่ Tradehero app บน
Clearing: HKEx) เปิดตัว the Orion Central Gateway (OCG) ซึง่
มือถือและแท็บเล็ต เพื่อกระตุ้นความสนใจการลงทุนในตลาดหุ้น
เป็ นจุดให้บริการเชื่อมต่อระหว่างระบบซื้อขายของผูร้ ่วมตลาด กับ
โดยเปิ ดให้ชาวสิงคโปร์ทอ่ี ายุมากกว่า 18 ปี เข้ามาลงทุนเป็ นเวลา
ระบบซื้อขายของ HKEx ซึง่ จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมี
3 เดือน โดยมีหุ้นและ ETFs มากกว่า 300 ตัวให้เลือกลงทุน ทัง้ นี้
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปจั จุบนั มีผรู้ ่วมตลาดกว่า 54 แห่งเชื่อมต่อ
จานวนนักลงทุนรายย่อยในสิงคโปร์ปจั จุบนั มีเพิม่ มากขึ้น ในช่วง
ระบบผ่าน OCG แล้ว
1 ปี ท่ผี ่านมา มีจานวนบัญ ชีใ หม่ท่ศี ูนย์รบั ฝากรับทรัพย์มากกว่า  Intercontinental Exchange (ICE) โอนย้ายสัญญาซื้อขาย MSCI
68,000 บัญ ชี ท าให้มีจานวนบัญ ชีร วมทัง้ สิ้น 1.6 ล้า นบัญ ชี ใน
Equity Index และ โลหะมีค่ า ของ Liffe US มาซื้อ ขายและช าระ
จานวนนี้ มีร้อยละ 52 ของบัญชีท่มี กี ารถือครองหุ้นอยู่ อย่างไรก็
ราคาบนแพลทฟอร์มของ ICE เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 ทัง้ นี้ จะ
ตาม จ านวนนัก ลงทุ น ในสิง คโปร์ย งั มีอ ัต ราต่ า กว่า เมื่อ เทีย บกับ
ทยอยโอนย้ายผลิตภัณฑ์อ่นื ของ Liffe ในยุโรปและสหรัฐฯ มาซื้อ
ออสเตรเลียและฮ่องกงซึง่ เป็ นประเทศทีใ่ ห้ความสาคัญต่อการออม
ขายบนแพลทฟอร์มของ ICE ภายในสิน้ ปี 2557
เพือ่ การเกษียณในระดับสูง
 ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME Spanish Exchange: BME) และ
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)
ตลาดหลักทรัพย์โบลิ เวีย (Bolivia Stock Exchange: BBV) ลง
น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ Credit Assets Backed Securities ของธนาคาร
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ ยกระดับตลาดทุน
Ping An เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายเพือ่ เพิม่ สภาพคล่องให้กบั ตลาดซื้อ
โบลิเวีย โดย BBV เลือกใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ SIBE-SMART
ขายพันธบัตร ซึง่ หลังจากเข้าทาการซื้อขายแล้ว นักลงทุนสถาบัน
ของ BME ทีส่ ามารถรองรับการซื้อขายทัง้ ตราสารทุน ตราสารหนี้
กองทุ น การลงทุ น ส่ ว นบุ ค คล หรื อ นั ก ลงทุ น สถาบั น อื่ น ๆ ที่
และอนุ พนั ธ์ ซึ่งการลงนามความร่วมมือครัง้ นี้ ตอกย้ากลยุทธ์การ
ผ่ า นเกณฑ์ส ามารถเข้า ซื้อ ขายผลิต ภัณ ฑ์น้ี ใ น SSE ได้ โดยมี
ขยายตัวของ BME ในละตินอเมริกา
ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ข องจีน (China Government Securities  ตลาดหลักทรัพย์บาห์เรน (Bahrain Bourse) เลือกใช้ระบบซื้อ
Depository Trust & Clearing: CDC) เป็ นผูใ้ ห้บริการงานทะเบียน
ขายหลักทรัพย์ X-stream ของ NASDAQ OMX Group (NDAQ)
และรับฝากแก่นกั ลงทุน
โดยเริม่ ใช้ระบบใหม่วนั แรกเมือ่ 14 กรกฎาคม 2557
ตลาดหลัก ทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)  London Metal Exchange (LME) ร่วมมือกับ Colt Technology
ต้อนรับการนาพันธบัตรทีเ่ ป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลามทีอ่ อกโดย
Services พัฒนาระบบซื้อขาย LMEnet ซึง่ จะช่วยให้การเชื่อมต่อ
รัฐบาลอังกฤษ (UK Sovereign Sukuk Bond) ตัวแรก มูลค่า 200
ระบบของ LME รวมถึง LME Clear รวดเร็ว และปลอดภัย มาก
ล้านปอนด์ กาหนดไถ่ถอนในปี 2562 เข้าจดทะเบียนใน LSE ทัง้ นี้
ยิง่ ขึน้ คาดว่าจะเริม่ ให้ลกู ค้าของ LME ใช้ระบบใหม่ได้ภายในเดือน
นั บ เป็ น ครัง้ แรกที่ มีก ารออก sovereign sukuk bond นอกเขต
ตุลาคม 2557
ประเทศมุสลิม และเป็ นการตอกย้าบทบาทของลอนดอนในฐานะ
การเป็ นศูนย์กลางทางการเงินอิสลามในระดับโลก อนึ่ง Euroclear Post Trade Services
เข้ามาทาหน้าที่ในการส่งมอบพันธบัตรดังกล่าว กาหนดเริม่ วันที่
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ได้เ ริ่ม การ
2 กรกฎาคม 2557
ให้บริการชาระราคาสัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน Interest rate
Euronext เปิดตัวฟิวเจอร์ส CAC40® และAEX® ทีก่ าหนดวันครบ
swaps ที่อ้ า งอิง สกุ ล เงิน วอนเกาหลี ระหว่ า งสถาบัน การเงิ น
อายุเป็ นรายสัปดาห์ (weekly futures) ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกในยุโรปที่
โดย KRX เข้ า มาท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก หัก บัญ ชี ก ลาง (Central
มีการออกผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ น weekly futures จากปจั จุบนั ที่เป็ นราย
Counterparty: CCP) สาหรับการชาระราคาของการซือ้ ขายอนุพนั ธ์
เดือนและรายไตรมาส การทีส่ ญ
ั ญาฟิ วเจอร์สมีช่วงอายุสญ
ั ญาทีส่ นั ้
นอกตลาดนี้
ลงนี้ จะช่ ว ยเปิ ด ให้ส มาชิก มีโ อกาสทางการซื้อ ขายมากขึ้น และ
 ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย (Australian Securities
สามารถบริห ารความเสี่ย งได้ดีข้นึ และถือ เป็ น เครื่อ งมือ ในการ
Exchange: ASX) จะปรับลดค่าธรรมเนียมและเพิม่ ค่าตอบแทน
hedging ในช่วงทีม่ กี ารประกาศจ่ายเงินปนั ผล ทัง้ นี้ กาหนดเปิ ดตัว
(growth incentives) ให้กบั สมาชิกสานักหักบัญชีทท่ี ารายการชาระ
ผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557
ราคา interest rate futures และรายการซื้อขายนอกตลาด (OTC)
โดยจะจัด ท าโครงสร้า งค่า ธรรมเนี ยมใหม่ ส าหรับ interest rates
futures และกาหนดส่วนลดตามปริม าณการช าระราคา (volume
discounts) สาหรับรายการซือ้ ขายนอกตลาด เริม่ 1 ตุลาคม 2557
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตัวคู่มอื ใหม่
ส าหรั บ Independent Advisers (Independent Advice Letters
(IAL) Guide) เพื่อ ใช้เป็ น แนวปฏิบตั ิใ นการดาเนิ น งานและเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการให้คาแนะนาและการเปิ ดเผยข้อมูลใน IAL
ตล า ด สิ นค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ ต้ า เหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCX) ขยายเวลาซือ้ ขายในช่วงเวลากลางคืนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก (coke) และ น้ ามันปาล์ม โดยเป็ นผลิตภัณฑ์
สองตัวแรกที่ทาการซื้อขายในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งนับเป็ นการ
เปิ ดตลาดอนุ พนั ธ์ของจีนให้เป็ นที่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ทงั ้ สองตัวนี้มี
ความเกี่ยวโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของจีน และตลาดสินค้า
โภคภัณฑ์ต่างประเทศ กล่าวคือ จีนถือเป็ นผูก้ าหนดราคารายใหญ่
ของถ่านโค้กในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของโลก และน้ ามันปาล์มถือ
เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วโยงกับฟิ วเจอร์สน้ ามันถัวเหลื
่ อง (soybean
oil futures) ในตลาดสหรัฐฯ ค่อนข้างสูง ซึง่ ทาให้ผลู้ งทุนสามารถ
ซือ้ ขาย และบริหารความเสีย่ งได้ทงั ้ สองตลาด

Regulation (Cont)




Monetary Authority of Singapore (MAS) เผยแพร่รายงานที่
เสนอให้เพิม่ ความเข้มงวดในการดูแลสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน
โดยเสนอขยายมาตรการดูแลนักลงทุนในตลาดทุนให้ครอบคลุม
ไปยังนักลงทุนทีล่ งทุนในผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ น non-conventional และ
ให้มีการจัดประเมินความซับซ้อนและความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทุกประเภทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบ นอกจากนี้
ได้เสนอให้กลุ่ม accredited investors (AI) ได้รบั ประโยชน์ จาก
ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกับที่ใช้กบั นักลงทุนรายย่อยด้วย
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิ ดรับฟงั ความเห็นจากสาธารณะ
IOSCO จัดทาการสารวจเพื่อศึกษารูปแบบการใช้ social media
และ automated advice ในธุ ร กิจ ตลาดทุ น และเพื่อ ศึก ษาแนว
ทางการกากับดูแลของน่ วยงานกากับดูแล ผลการสารวจพบว่า
การใช้งาน social media ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยสื่อที่ใช้มาก
ทีส่ ดุ คือ Facebook, Twitter และ LinkedIn ในขณะทีก่ ารใช้งาน
automated advice มีก ารเติบ โตทัว่ โลก และยัง ไม่ มีห น่ ว ยงาน
ก ากับ ดู แ ลใดที่อ อกเกณฑ์ห้า มการให้ค าแนะน าผ่ า นช่ อ งทาง
ดัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ดี หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลได้ใ ช้ social media
เป็ นหนึ่งในช่องทางเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลเพื่อ
เป็ นข้อมูลประกอบการกากับดูแล
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ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อพบปะหารือกองทุนความมังคั
่ งในยุ
่ โรปทีบ่ ริหาร
สินทรัพย์ในเอเชียผ่านสานักงานในสิงคโปร์ ผู้จดั การกองทุนที่เป็ น distribution channel ให้กบั ผู้ลงทุนใน
ตะวันออกกลาง และนักลงทุนสถาบัน อาทิ Blackrock, NBIM, Morgan Stanley เป็ นต้น เพื่อให้ข้อมูลและ
หารือถึงความเป็ นไปได้ ความสนใจ ตลอดจนปญั หาและอุปสรรคในการที่จะเข้าลงทุนหรือเพิม่ น้ าหนักการ
ลงทุนในตลาดทุนไทย
7-11 กรกฎาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ จากัด จัดงาน Thailand Corporate Day 2014 นาบริษทั
จดทะเบียนไทยพบผูล้ งทุนสถาบันในฮ่องกงและญีป่ นุ่ 33 สถาบัน เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผลู้ งทุนโดยแสดงให้
เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษทั จดทะเบียนไทย เศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวโน้มการฟื้ นตัวและทิศทางเติบโต
ของประเทศหลังมีการประกาศโรดแมปการฟื้นฟูประเทศ บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโรดโชว์ทงั ้ 9 แห่ง ได้แก่ บมจ. อมตะ
คอร์ปอเรชัน่ (AMATA) บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) บมจ. อินทัช
โฮลดิ้ง (INTUCH) บมจ .แม็คกรุ๊ป (MC) บมจ. อสมท. (MCOT) บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA) บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(MINT) และ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ (TICON)
8 กรกฎาคม 2557
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยีย่ มคารวะ Mr. Atsushi Saito ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ญ่ปี ุ่น (Japan Exchange Group: JPX) เพื่อสร้างความร่วมมือทีเ่ ข้มแข็งระหว่างตลาดหลักทรัพย์
ไทยและตลาดหลักทรัพย์ญป่ี นุ่
17 กรกฎาคม 2557
ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ Mr. Magnus Bocker กรรมการผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
(Singapore Exchange: SGX) เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าเยีย่ มคารวะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
และแสดงความยินดีกบั คุณเกศรา มัญชุศรี ในโอกาสรับตาแหน่งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
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