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ผูถ้ อื หุน้ ของตลาดหลักทรัพย์ BSE limited (ชื่อเดิ ม Bombay
Stock Exchange) อนุ ม ัติการควบรวมระหว่า ง BSE ซึ่ง เป็ น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ีมีอ ายุ เ ก่ า แก่ เ ป็ น แห่ ง แรกของเอเชีย กับ
United Stock Exchange of India (USE) ที่ เ ป็ น ต ล า ด
หลักทรัพย์ทเ่ี น้น currency derivatives segment โดยเปิ ดให้มี
การซื้อ ขายใน 4 สกุ ลเงิน คู่ก ับ สกุลเงิน ริงกิต ของอิน เดีย คือ
USD-INR, EUR-INR, GBP-INR และ JPY-INR
หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลของออสเตรเลี ย (ASIC) เผยแพร่
Strategic Outlook ส าหรับ ปี 2556-2557 โดยพิจ ารณาจาก
ความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจของตลาดทุนและวิธกี ารรับมือ
กับความเสีย่ งเหล่านัน้ โดยเน้นที่การกากับดูแลและการบังคับ
ใช้กฎเกณฑ์ ความเสี่ยงที่ประเมิน อาทิ ความสมดุลระหว่า ง
free-market-based system และ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องนั ก
ลงทุน บทบาทของโลกดิจติ อลต่อธุรกิจการเงิน ความซับซ้อน
ของนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี และผลกระทบจาก
globalization ต่อตลาดการเงิน โดยสิง่ ที่ ASIC จะดาเนินการ
นัน้ เน้นทีก่ ารส่งเสริมความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน การสร้างตลาด
ที่ โ ปร่ ง ใสและเป็ นธรรม และการมี ร ะบบงานทะเบี ย น
(registration) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) ร่วมเป็ น
พันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่งแอฟริ กา (African Stock
Exchange: AFSX) ซึ่ ง เป็ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ี จ ัด ตั ง้ ขึ้น ใน
มอริเชียสและถือเป็ นตลาดแห่งแรกทีเ่ ปิ ดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทวั ่
ภูมิภาคแอฟริ กา (First Pan-African Exchange) มีกาหนด
เปิ ดตัวในปี 2558 ทัง้ นี้ AFSX จะใช้ระบบ Xetra ของ DB ซึ่ง
เอือ้ ประโยชน์แก่สมาชิกของ Xetra ในการเข้าถึงตลาดแอฟริกา
และยังเอื้อต่ อบริษัทสมาชิกในแอฟริกาที่จะสามารถเชื่อมต่ อ
ระบบเข้ามายังเครือข่ายของยุโรปด้วย
CME Group ปรับ โครงสร้า งองค์ก รใหม่ โ ดยปรับ ลดจ านวน
พนักงานในทุกสาขาทัวโลกลงประมาณร้
่
อยละ 5 หรือคิดเป็ น
150 ตาแหน่ ง โดยจะเป็ นตาแหน่ งทางด้านเทคโนโลยีและด้าน
การจัดการ (corporate and administrative)
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Risk Ranch ซึ่ง เป็ นแอพลิเ คชัน่ ผ่ า นมือ ถื อ เพื่อ การศึก ษาที่
พัฒนาขึน้ โดย CME Group ได้รบั รางวัล Best Children’s App
Award โ ด ย BestMobileAppAwards.com Risk Ranch ซึ่ ง
เปิ ดตั ว มาเมื่อ ไม่ น านมานี้ เป็ น App ที่ ส่ ง เสริม ให้ เ ด็ ก มอง
การเกษตรเป็ นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อสนับสนุ นแรงบัลดาลใจใน
การเป็ นเกษตรกรในอนาคตหรือเพียงเพื่อการเรียนรูว้ ่าอาหารที่
รับประทานทามาจากอะไร เนื้อหาใน App มาจากชีวติ จริงซึ่ง
นาเสนอในรูปแบบของเกมทีส่ นุก
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มี
แผนเปิ ดตัว สัญญาซื้อขายล่ว งหน้ า 2 สัญญา ได้แก่ Iron Ore
CFR China (58% FE Fines) และ the TSI Iron Ore 58% index
ในต้น ปี 2558 โดยอยู่ร ะหว่ า งการอนุ ม ัติด้า นกฏเกณฑ์ โดย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าใหม่น้ี จะเป็ นการเพิม่ ทางเลือกให้แก่ผคู้ า้
อนุพนั ธ์ ผูผ้ ลิตและผูล้ งทุนในการบริหารความเสีย่ งด้านราคา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประสบความสาเร็จในการเปิ ดตัวสัญญาซื้อขายสกุลเงินหยวน
ล่ ว ง ห น้ า USD/CNH futures แ ล ะ CNY/USD futures ซึ่ ง
ปริมาณการซือ้ ขายในวันแรกสูงถึง 1,836 สัญญาหรือประมาณ
180 ล้า นดอลลาร์ สรอ. โดยบริษัท สมาชิก ของ SGX ได้ว าง
หลักประกันเป็ นเงินสดมูลค่ากว่า 1 พันล้านหยวน ที่ SGX เพื่อ
สนับสนุ นการออกผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ข อง SGX ที่ต้อ งการเพิ่ม สกุลเงินหยวนให้อยู่ในรายการ
หลักประกันที่ยอมรับได้ โดยสมาชิกจะสามารถใช้เงินหยวนที่
ฝากไว้เป็ นหลักประกันนี้สาหรับ open positions ของผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ทีฝ่ ากอยู่ท่ี SGX-DC ได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เตรียมเปิ ดตัวสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ซ่งึ เป็ น
mini metals contracts ประกอบด้วย London Aluminium Mini
Futures, London Zinc Mini Futures แ ล ะ London Copper
Mini Futures ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยจะซื้อขายในสกุล
เงินหยวน นับเป็ นพัฒนาการสาคัญทางกลยุทธ์สนิ ค้าโภคภัณฑ์
ของ HKEx ที่ มุ่ ง ขยายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส กุ ล เงิ น หยวน (RMB
products) และสนับสนุ นฮ่องกงในการเป็ นศูนย์กลางชัน้ นาของ
offshore RMB
1
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัว Money ETF นับเป็ นนวัตกรรมใหม่ในตลาดทุน
เซิ น เจิ้ น โดยปรั บ มาจากกองทุ น money market เดิ ม คื อ
E Funds SWIFT Cash Money Market Fund แ ล ะ China
Merchants Security Deosit Fast-swing Money Market Fund
เพื่อเพิม่ การเข้าถึงของกองทุนทีล่ งทุนในตลาดเงิน ทัง้ นี้ การปรับ
รู ป แบบมาเป็ น ETF ซึ่ ง มี ส ภาพคล่ อ งสู ง ความเสี่ ย งต่ า
ผลตอบแทนมันคง
่ และต้นทุนการซือ้ ขายต่ า จะเอือ้ ประโยชน์ต่อ
นักลงทุน อีกทัง้ สามารถขายคืนได้ทนั ทีผ่านตลาดรอง นอกเหนือ
การขายคืนหน่วยลงทุน
ต ล า ด ซื้ อ ข า ย น้ า มั น ดิ บ ล่ ว ง ห น้ า (Dubai Mercantile
Exchange: DME) สร้างความร่วมมือกับ ตลาดซื้อขายสิ นค้า
พลัง งานล่ ว งหน้ าของเซี่ ย งไฮ้ (Shanghai International
Energy Exchange Corporation: INE) ในการพัฒนาสัญญาซือ้
ขายน้ามันดิบล่วงหน้า ซึง่ INE มีแผนทีจ่ ะออกผลิตภัณฑ์ crude
oil futures ที่อ้างอิงราคาน้ ามันดิบที่นาเข้าจากตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ ยังสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ข้อมูลดัชนีอา้ งอิงน้ามันดิบในเอเชียและตะวันออกกลาง
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี (Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) ซือ้ ขายพันธบัตรรัฐบาลอาบูดาบีตวั แรก ตาม
แผนการพัฒนาตลาดพันธบัตร เพื่อให้เป็ นตามมาตรฐานสากล
ของตลาดการเงิน อีก ทัง้ สะท้ อ นความสามารถในการเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินในภูมภิ าคตะวันออกกลาง โดยพันธบัตร
รัฐบาลจดทะเบียนเป็ นเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และครบ
กาหนดไถ่ถอนในปี 2019 นอกจากนี้กระทรวงการคลังของอาบู
ดาบีต้องการให้พนั ธบัตรทีซ่ อ้ื ขายใน ADX และตลาดหลักทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) สามารถซือ้ ขายข้าม
ตลาดได้ในอนาคต
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ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อินโดนี เซี ย (PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia: KSEI) ได้ จ ัด ท าสัญ ญากับ Nasdaq เพื่อ ใช้
บริการระบบหลังการซื้อขาย X-stream CSD ของ Nasdaq กับ
ระบบ C-BEST CSD (Next-G) ของ KSEI โดยตัง้ เป้ าให้ระบบ
รองรับ SWIFT message ISO 20022 ได้ เพื่อเชื่อมต่ อทัวโลก
่
และเอื้อ ต่ อ การช าระราคาข้า มตลาดในอนาคต (cross border
settlement) โดย X-stream CSD จะช่ ว ยเพิ่ม ศัก ยภาพในการ
บริหารงานของ KSEI ทัง้ ด้านการบริหารสินทรัพ ย์และการรับ
ฝากหลักทรัพย์ และการจัดการด้านสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ทัง้ นี้
สัญญามีอายุ 10 ปี
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งานวิจ ัย จากการร่ ว มทุ น สนั บ สนุ น โดยธนาคารหลายแห่ ง ใน
อุ ต สา ห กรรม (อา ทิ Citi, Deutsche Bank, Credit Suisse,
Morgan Stanley, BOAML) ที่จดั ทาขึ้นโดย Market Structure
Partners ซึ่ ง เป็ นบ ริ ษั ท วิ จ ั ย อิ ส ระ ไ ด้ ร าย งา นข้ อ มู ล ว่ า
ออสเตรเลี ยเป็ นตลาดพัฒนาแล้วที่มคี ่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดเป็ น
อันดับที่ 3 ในด้านการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รองจาก
สเปนและบราซิล และยังมีโมเดลการบริหารความเสีย่ งที่แปลก
กว่ า ที่อ่ืน ในส่ ว นกองทุ น ทดแทนความเสีย หายกรณี มีค วาม
เสียหายจากการชาระราคาภายหลังจากทีใ่ ช้ในส่วนเงินกองทุน
สมทบของสมาชิกผูผ้ ดิ นัดแล้ว ประเทศอื่นจะใช้เงินกองทุนสมทบ
ของสมาชิกอื่น แต่ในส่วนของออสเตรเลียจะใช้เงินทุนของตนเอง
(its own capital) ทัง้ 100% ในการทดแทนความเสีย หายที่
เกิดขึน้ นัน้
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) สร้างความร่วมมือกับ Maroclear ซึ่งเป็ นศูนย์
รับ ฝากหลักทรัพย์ของโมรอคโค (Moroccan CSD) เพื่อ ขยาย
บริการของ LSEG ไปยังบริษทั สมาชิกในโมรอคโค โดย Monte
Titoli ศูนย์รบั ฝากของ LSEG จะส่งเสริมการเชื่อมต่อ Maroclear
เข้ามายังโครงสร้างการชาระราคาของยุโรปเพื่อให้สามารถทา
รายการชาระราคาข้ามตลาดในยุโ รปได้แ ละจะสามารถเข้าถึง
TARGET2 Securities (T2S) เมื่อเริม่ ใช้ในยุโรปในปี 2558 ด้วย
นับเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหราช
อาณาจักรกับประเทศที่กาลังเติบโตในแอฟริกาตอนกลางและ
ตะวันตกเฉียงเหนือ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์บู ค าเรสต์ (Bucharest Stock Exchange)
ประกาศการปรับโครงสร้างระบบโดยแยกระบบซือ้ ขายและระบบ
หลัง การซื้อ ขายออกจากกัน เป็ น ผลสาเร็จ รวมถึง การเปลี่ย น
กาหนดการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็ น T+2 นอกจาก
ตลาดหลักทรัพย์บูคาเรสต์ ยังมีตลาดหลักทรัพย์ออสโล (Oslo
Bors) ทีป่ รับลดเวลาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มาเป็ น
T+2 ได้อย่างสมบูรณ์ในรอบเดือนตุลาคม 2557 นี้
Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)
ร่วมกับ อุตสาหกรรม จัดตัง้ คณะท างานขึ้นเพื่อ ผลักดัน การลด
ระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบจาก T+3 เป็ น T+2 ในตลาด
ทุนสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิม่ ความเชื่อมัน่ ความปลอดภัยและความ
มันคงของระบบ
่
รวมถึงการคุม้ ครองนักลงทุนด้วย
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ระบบของตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australia Securities  หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลของแคนาดา (Canadian Securities
Exchange: ASX) เกิด ความผิด พลาดทางเทคนิ ค ท าให้ ร าคา
Regulators) ปรับเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อ มูลบทบาทของสตรีใ น
สินค้าโภคภัณฑ์ไม่อพั เดท ส่งผลให้ตลาดอนุ พนั ธ์ ASX 24 หยุด
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นที่เรียบร้อย เริม่ บังคับใช้
การซือ้ ขายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผย อาทิ นโยบายการมี
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว (Moscow Exchange: MOEX) มี
ผู้แ ทนสตรีใ นคณะกรรมการและผู้บ ริห าร จ านวนของสตรีใ น
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
แผนเปิ ดตัวระบบแสดงราคาหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนซือ้ ขาย
ในตลาด เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการลงทุนและช่วยให้บริษทั ทีไ่ ม่ได้  NYSE Group ประกาศว่า NYSE Regulation ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
จดทะเบียนสามารถประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการตัวเองได้
ข อ ง NYSE จ ะ เ ข้ า ม า ท า ห น้ า ที่ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ต ล า ด
โดยคาดว่าจะเริม่ เปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2557
(surveillance) การตรวจสอบ (investigation) และการบัง คับ ใช้
 กลุ่มตลาดหลัก ทรัพ ย์แคนาดา (TMX Group) พัฒ นารูปแบบ
กฎเกณฑ์ (enforcement) ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ 3 แห่ ง และ
ตลาดออปชัน่ 2 แห่งในเครือของ NYSE Group ภายหลังสิน้ สุด
และปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพระบบซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ส าหรับ
สัญญากับ Financial Industry Regulation Authority (FINRA) ใน
นักลงทุนบุคคลและสถาบันในประเทศกลุ่มที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย FINRA จะยังคงทาหน้าทีก่ ารกากับ
ซื้อ ขายที่ข้นึ อยู่ก ับ ความเร็ว หรือ เทคโนโลยีท่ีซ ับ ซ้อ น โดยจะ
ดูแ ลข้า มตลาด (cross-market surveillance and investigation)
กาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้ ขัน้ ต่ าและการประมวลผลช้าลงเพื่อเพิม่
รวมถึงการรับจดทะเบียน การจัดสอบให้แก่สมาชิกของ NYSE
คุณภาพในการจับคู่คาสังซื
่ อ้ ขาย อีกทัง้ มีแผนทีจ่ ะกาหนดประเภท
Group ทั ้ง นี้ NYSE Regulation ได้ เ ลื อ กให้ Cinnober เป็ น
คาสังซื
่ ้อขายใหม่ท่กี าหนดระยะเวลาขัน้ ต่ าสาหรับ การคงราคา
หลักทรัพย์ เพื่อลดความผันผวนของราคา สภาพคล่อง และความ
ผูพ้ ฒ
ั นาระบบการกากับดูแลให้
หนาแน่นของการส่งคาสัง่
 กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นิ วยอร์ ค (NYSE Group) เลื อ กใช้ Alternative Trading Venues
เทคโนโลยีการก ากับ ดูแลการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ซ่ึง พัฒ นาโดย  BATS Exchange ร่ ว มกับ iShares เปิ ดการซื้อ ขาย iShares
MSCI Emerging Markets Horizon ETF เริ่ม วัน ที่ 16 ตุ ล าคม
Scila สาหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุ พนั ธ์ในกลุ่ม รวมถึง
2557 โดยกองทุน ETF นี้อา้ งอิงหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาด
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange: NYSE)
ใหญ่ ในตลาดกาลังพัฒนา อาทิ เม็กซิโก มาเลเซีย อินโดนีเซีย
รวมถึงประเทศไทย
Rules & Regulations
 BATS Chi-X Europe (BATS) เริม
่ ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์
 หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลของสิ ง คโปร์ (Monetary Authority Of
ตุ ร กีใ นวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2557 โดยเริ่ม จากหลัก ทรัพ ย์ใ น
Singapore: MAS) ได้เปิ ดให้ประชาชนทัวไปแสดงความเห็
่
นต่อ
BIST30 index ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ตุ ร กี (Borsa Istanbul) ซึ่ง
แนวทางการเพิ่ม ความแข็ง แกร่ ง ของกองทุ น อสัง หาริม ทรัพ ย์
BATS มองว่า Borsa Istanbul เป็ นตลาดทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในยุโรป
(REIT) ในสิงคโปร์ ซึง่ จะช่วยเพื่อความโปร่งใสและการกากับดูแล
มีมลู ค่าซือ้ ขายกว่า 319 พันล้านยูโรในปี 2556 ซึง่ เป็ นตลาดกาลัง
ของธุรกิจ REIT และเพิม่ ความน่าสนใจให้แก่ผอู้ อกหลักทรัพย์และ
พัฒ นาแห่ ง แรกที่ BATS ให้ค วามสนใจหลัง จากที่ BATS และ
นักลงทุน ปั จจุบนั สิงคโปร์เป็ นหนึ่งในผูน้ าตลาด REIT ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
Chi-X ควบรวมกิจการกันตัง้ แต่ปี 2554
ในเอเชีย
 ผลการศึ ก ษาของ Capital Markets Cooperative Research
 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
Centre (CMCRC) ระบุว่า การเปิ ดตัวของ Chi-X 2 ในประเทศ
SZSE) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock
แคนาดาไม่ได้ส่งผลในทางลบต่อตลาดทุนแคนาดา แต่กลับช่วย
Exchange: SSE) ได้พฒ
ั นาเกณฑ์สาหรับหุ้นกู้ระยะสัน้ (Shortเพิม่ ความหลากหลาย โดยโครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Chi-X 2
Term Corporate Bond) ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเข้าซือ้ ขายใน
จะดึงดูดกลุ่ม liquidity takers รวมถึงนักลงทุนรายย่อยและโบรก
ตลาดของทัง้ สองแห่ ง เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ช่ อ งทางระดมทุ น ของ
เกอร์ขนาดกลางและเล็ก ปั จจุบนั Chi-X 2 มีสดั ส่วนการตลาดร้อย
บริษทั หลักทรัพย์ และพัฒนามาตรฐานของหุน้ กูท้ ซ่ี อ้ื ขายในตลาด
ละ 3-5 หลังจากเปิ ดตัวเมื่อปี 2556 ในขณะที่ TMX Select และ
Omega มีสดั ส่วนการตลาดลดลงเพียงร้อยละ 1 ต่อราย
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3 ตุลาคม 2557

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ร่ วมกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย ธนาคารแห่ง อเมริก า เมอร์ริล ลิน ช์ และบริษัท
หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) เชิญ ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายรัฐ แก่นักลงทุนสถาบันชัน้ นาในประเทศอเมริกา
150 ราย ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุนขนาดใหญ่มมี ลู ค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AuM) ถึง 4.5 ล้านล้านบาท
ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

8 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์รลิ ลินช์ และบริษทั หลักทรัพย์ภทั ร จากัด
(มหาชน) จัดงาน "Thai Forum" เชิญนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นผูน้ าคณะ
ไปพบผูล้ งทุนสถาบัน 60 รายทีก่ รุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ

13 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากกระทรวงการคลังของ สปป. ลาวและธนาคารแห่งชาติ
ลาว เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะตราสารอนุพนั ธ์

13-17 ตุลาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์การเดินหน้าเพือ่ พัฒนาความยังยื
่ นอย่างเป็ นทางการ โดยแถลงต่อที่
ประชุม Sustainable Stock Exchanges Global Dialogues ในเดือนตุลาคม 2557 ณ องค์การสหประชาชาติ
กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

21 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับ MayBank Kim Eng (Malaysia) เพือ่ เข้าพบและหารือกับ กองทุนความมังคั
่ ง่ และ
กองทุนบาเหน็จบานาญขนาดใหญ่ในมาเลเซีย เพือ่ สร้างโอกาสให้กองทุนดังกล่าวสนใจในการเข้าลงทุน หรือเพิม่
น้าหนักการลงทุนในตลาดทุนไทย

21 ตุลาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วม The Bursa Bull Charge Charity Run 2014 เพื่อกระชับความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียและตลาดหลักทรัพย์ฯ

27 ตุลาคม 2557

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม The 54th WFE General Assembly and Annual Meeting ณ กรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการเข้าพบและหารือกองทุนความมังคั
่ ง่ และ กองทุนบาเหน็จบานาญขนาดใหญ่ในเกาหลี
เพือ่ สร้างโอกาสให้กองทุนดังกล่าวสนใจในการเข้าลงทุน หรือเพิม่ น้าหนักการลงทุนในตลาดทุนไทย

27-30 ตุลาคม 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด และ Auerbach Grayson and Company LLC จัด
โรดโชว์ "Thailand - Finding Alpha inside a Democratic Evolution" ทีก่ รุงนิวยอร์คและซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีผแู้ ทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูบ้ ริหารระดับสูงของ 10 บจ. ทีม่ ศี กั ยภาพ ร่วม
เดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุนสถาบัน
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