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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล า ว (Lao Securities Exchange:
LSX) เปลี่ย นระบบซื้อขายจาก call auction เป็ น continuous
action รวมทั ้ง ขยายช่ ว งราคาสู ง สุ ด - ต่ าสุ ด จากเดิ ม
±5% เป็ น ±10% เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็ นการฉลอง
การครบรอบ 39 ปี ของวันชาติแห่งสปป. ลาว และเตรียมพร้อม
รับบริษทั จดทะเบียนตัวที่ 4 เข้าซือ้ ขายใน LSX ทัง้ นี้ การปรับ
ระบบซือ้ ขายเป็ นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุน
ลาวฉบับที่ 7
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้
คั ด เ ลื อ ก Market Quality Dashboard จ า ก the Capital
Markets Cooperative Research Centre (CMCRC) เ ป็ น ผู้
ประเมินคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ Dashboard นี้
ถือเป็ นเครื่องมือที่มีความครบถ้วนในการประเมินผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างตลาดต่อตลาดทุนโดยรวม และ
สามารถวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ได้ดว้ ย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) ประสบความส าเร็ จ ในการร่ ว มทุ น กั บ
Yieldbroker ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
ซือ้ ขายตราสารหนี้และอนุพนั ธ์ทอ่ี า้ งอิงอัตราดอกเบีย้ นอกตลาด
โดยเข้าถือหุ้นร้อ ยละ 49 (non-controlling) ทัง้ นี้ Yieldbroker
ยังคงมีอสิ ระในการบริหารงาน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว อร์ ซ อร์ (Warsaw Stock Exchange:
WSE) แถลงกลยุทธ์ GPW.2020 ที่ปรับเพิ่มเติมใหม่ มุ่งเป็ น
the exchange of first choice ส าหรั บ นั ก ลงทุ น และบริ ษั ท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ในภูมภิ าคยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก
โดยเน้นการให้ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (client-centric) และพัฒนา
บริการทีส่ นองตอบความต้องการของลูกค้า ทัง้ นี้ WSE ตัง้ เป้า
อัตราการเติบโตของรายได้เฉลีย่ ต่อปี ทร่ี อ้ ยละ 7 โดยกาไรก่อน
หัก ภาษี (EBITDA) เพิ่ม ขึ้น 2 เท่ า และอัต ราส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ย
ดาเนินงานต่อรายได้รวมต่ากว่า 0.50
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดตัวเครื่องมืออนุ พนั ธ์ 5 ชนิด สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี โดยมี ก าหนดเปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ SGX Platts PX CFR
China Swaps and Futures ในวัน ที่ 2 ธัน วาคม 2557 และ
หลังจากนัน้ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 จะเปิ ดตัว SGX ICIS
LLDPE CFR China Swaps and Futures, SGX ICIS LLDPE
CFR S.E. Asia Swaps and Futures, SGX ICIS PP Flat
Yarn (Raffia) CFR China Swaps and Futures แ ล ะ SGX
ICIS PP Flat Yarn (Raffia) CFR S.E. Asia Swaps and
Futures ทัง้ นี้ นับเป็ นสัญ ญาปิ โ ตรเคมีชุดแรกที่จ ะมีการชาระ
ราคาบนตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มี
แผนเปิ ดตัวระบบซื้อขายตราสารหนี้ภายในกลางปี 2558 เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารหนี้ในภูมภิ าคเอเชีย สาหรับ
ตราสารหนี้ท่มี ีผลตอบแทนสูงและเหมาะแก่การลงทุนในระยะ
ยาว โดยจะเริ่ม ซื้อ ขาย Asian corporate bonds ในสกุ ล เงิน
ดอลลาร์สรอ. ยูโร และเงินเยน (G3 currencies) หลังจากนัน้ จะ
เปิ ด ให้ซ้ือ ขายในสกุ ลเงิน ท้อ งถิ่น ของแต่ ละประเทศในเอเชีย
ทัง้ นี้ SGX ได้จดั ตัง้ บริษทั ใหม่ “SGX Bond Trading: SGX BT”
เพื่อรองรับระบบงานดังกล่าว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ขยายเวลาซื้ อ ขายสิน ค้ า อนุ พ ัน ธ์ ใ นช่ ว ง
กลางคืนสาหรับผลิตภัณฑ์ 4 ตัว คือ Hang Seng Index (HSI)
Futures, H-shares Index (HHI) Futures, Mini HSI Futures,
Mini HHI Futures และ Renminbi Currency (RMB) Futures
เพื่อเพิม่ เวลาซือ้ ขายให้ตรงกับเวลาทาการซือ้ ขายของนักลงทุน
ในยุโรป และตรงกับเวลาทาการซือ้ ขายช่วงเช้าของนักลงทุนใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai
Stock Exchange: SSE) ได้ เ ปิ ดเชื่ อ มโยงการซื้ อ ขายหุ้ น
ระหว่างสองตลาดอย่างเป็ นทางการภายใต้โครงการ Shanghai
– Hong Kong Stock Connect เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง
ตลาดทุนจีนให้กบั ผู้ลงทุนต่างประเทศผ่าน HKEx โดยวันแรก
ของการซื้อ ขายมีก ารลงทุ น ใน SSE เต็ม โควต้ า รายวัน ตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนด
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บ ริ ษั ท จั ด ท า ดั ช นี จี น (China Exchanges Services
Company Limited: CESC) เปิ ดตั ว ชุ ดดั ช นี ท่ี อ้ า ง อิ ง กา ร
เชื่อ มโยงการซื้อ ขายภายใต้ Shanghai – Hong Kong Stock
Connect ประกอบด้วยดัชนี 2 ตัว คือ CES Shanghai – Hong
Kong Stock Connect 300 Index (CES SHSC300) และ CES
Stock Connect Hong Kong Select 1 0 0 Index (CES
SCHK100) โดยดัชนีทงั ้ สองจะเป็ นดัชนีอ้างอิงของผู้ร่วมตลาด
เพื่ออ้างอิงผลดาเนินการ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาดัชนี
และผลิตภัณฑ์ร่วมตลาด (Cross-border) ของจีน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ Euronext เตรี ย มออกอนุ พ ั น ธ์ ท่ี อ้ า งอิ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ท าจากนม (dairy derivatives) ในปี 2558 ซึ่ ง
ประกอบด้วย เนย นมผง และเวย์โปรตีน เพื่อให้ผปู้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมนมใช้ในการบริหารความเสีย่ งของราคาสินค้าใน
ช่วงเวลาทีต่ ลาดผันผวน
ตลาดหลักทรัพ ย์นิ วซี แ ลนด์ (NZX) ประกาศเปิ ด ตัว Global
Butter Futures ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็ นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสาหรับ ผู้ประกอบการในอุต สาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนม โดยมี BNP Paribas และ FC Stone ทาหน้าที่
ชาระราคาสัญญาและส่งมอบแทนสมาชิกผูซ้ อ้ื ขายของ NZX
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กระทรวงการคลัง แห่ ง ประเทศแคนาคาประกาศให้ตลาด
หลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) ทัง้ ตลาด KOSPI
และ KOSDAQ เป็ นต ลา ดที่ ล ง ทุ นไ ด้ (Designated Stock
Exchange) โดยปจั จุบนั มีตลาดหลักทรัพย์เพียง 44 แห่ง จาก 31
ประเทศ รวมถึง สหรัฐอเมริกาและอังกฤษทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
กระทรวงการคลังแคนาดา โดยส่งผลให้หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ประเทศในกลุ่มทีไ่ ด้รบั การยอมรับ จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มทีก่ องทุน
บาเหน็จบานาญสามารถลงทุนได้พร้อมได้รบั ประโยชน์ทางภาษี
ภายใต้กฎหมายภาษีแคนาดา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ประกาศแนวทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามโครงการ
Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนใน SZSE เพื่อให้สอดคล้องแนวทางเปิ ดเผยข้อมูลของ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. จีน ประกอบด้ว ย การเพิ่ม มาตรฐานการ
เปิ ดเผยข้อมูลของหุน้ ทีถ่ อื ครองโดยโครงการ ESOP การเปิ ดเผย
การบริหารข้อมูลภายใน (insider trading) เพื่อความเสมอภาค
ของผูล้ งทุนบุคคลอื่น การเพิม่ ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูล
ภายใต้โครงการ ESOP และการเพิม่ แนวทางปฎิบตั ทิ ส่ี อดคล้อง
แนวทางเปิ ดเผยข้อมูลโดยมีความเห็นทางกฎหมายประกอบ
ก.ล.ต. ญี่ปุ่น (Japan’s Financial Service Agency: FSA) ลง
นามความร่วมมือกับหน่ วยงานกากับดูแลด้านการเงินในเกาหลี
ใต้ 2 แห่ ง ได้ แ ก่ Financial Services Commission (FSC)
และ Financial Supervisory Services (FSS) เพื่อร่วมพัฒนา
กฎเกณฑ์การกากับดูแลทางการเงินและสร้างความแข็งแกร่งของ
การกากับดูแลทางการเงินระหว่างองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ปรับ
เกณฑ์ก ารรับ บริษัท เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ บบ
secondary listing ใหม่ให้สอดคล้องกับ แนวทางการจัดสถานะ
ของ FTSE และ MSCI โดยหากหลักทรัพย์นนั ้ มาจากประเทศใน
กลุ่ม developed ตามเกณฑ์ของ FTSE และ MSCI ซึง่ ปจั จุบนั มี
23 แห่ง (รวม SGX) SGX จะไม่ได้มกี ารออกเกณฑ์เพิม่ ในการ Information Technology and Glitches
นาหลักทรัพย์นัน้ เข้ามาจดทะเบียนแบบ secondary listing โดย  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ทัง้
บริษทั นัน้ ยังคงปฏิบตั ติ ามกรอบกฎเกณฑ์ของ home exchange
ตลาดตราสารทุนและอนุ พนั ธ์เกิดเหตุ กระแสไฟฟ้าขัดข้องของ
ทีห่ ลักทรัพย์จดทะเบียนแบบ primary listing อยู่ แต่หากบริษัท
ระบบจ่ า ยไฟเข้า สู่ศู น ย์ข้อ มู ล SGX เมื่อ วัน ที่ 5 พฤศจิก ายน
นั น้ จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม developing SGX จะพิ จ ารณาเกณฑ์ ข อง
2557 ส่งผลให้ไฟดับและผูร้ ว่ มตลาดไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ
home exchange และอาจพิจ ารณาเพิ่ม เติม เกณฑ์เ พื่อ ความ
ได้ตงั ้ แต่เวลา 14.18 น. ถึง 16.45 น. โดย SGX สามารถเปิ ดการ
มันใจในด้
่
านการคุม้ ครองนักลงทุนและการกากับดูแลกิจการ
ซื้อ ขายตลาดทุ น ตามปกติ ไ ด้ เ มื่อ เวลา 17.15 น. และตลาด
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) ปรั บ
อนุ พนั ธ์เ ปิ ดได้ใ นเวลา 19.00 น. ทัง้ นี้ SGX ได้ทดสอบระบบ
กระบวนการท างานทะเบีย นบุ ค คลที่เ ป็ น ตัว แทนของบริษั ท
เพิม่ เติมในคืนเดียวกันเพื่อให้แน่ ใจว่าแหล่งจ่ายไฟมีเสถียรภาพ
สมาชิก อาทิ ผูแ้ ทนของดีลเลอร์ ผูค้ า้ อนุ พนั ธ์ และกรรมการของ
และได้วางมาตรการฉุกเฉินเพื่อลดเวลาในการกูค้ นื ระบบจ่ายไฟ
โบรกเกอร์ ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Straight Through
Processing (STP) เพื่อลดต้นทุน ปรับกระบวนการให้สอดคล้อง
กัน รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ โดยได้มีการปรับ
เกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งค์ โ ปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เลื่อนเปิ ดการซือ้ ขายช่วงเช้าของวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ออกไป
กว่ า 3 ชัว่ โมง โดยเริ่ม ซื้อ ขายตามปกติไ ด้ใ นเวลา 12.30 น.
สาเหตุ เกิดจากข้อบกพร่องด้านซอฟต์แวร์ในระบบหลังการซื้อ
ขาย (post trade) ซึ่ง SGX ได้ทาการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใน
ระบบในช่ วงสุด สัป ดาห์ท่ผี ่ านมา ทาให้เ กิด ความล่ าช้าในการ
reconcile ยอด
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย (Australia Securities
Exchange: ASX) เชื่อ มต่ อ บริก าร Co-location ระหว่ า งศู น ย์
ข้ อ มู ล ออสเตรเลี ย (Australian Liquidity Centre: ALC) ใ น
นครซิด นี ย์ กับ ศู น ย์ข้อ มู ล ของ CME Group ซึ่ง ตัง้ อยู่ท่ีเ มือ ง
ออโรรา รัฐอิลนิ อยส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อขยายบริการและอานวย
ความสะดวกให้นกั ลงทุนในอเมริกาเหนือเข้าถึงบริการข้อมูลของ
ASX ได้โดยตรง รวมถึง ASX 24 และตลาดอนุ พนั ธ์ ASX ผ่าน
ทาง ASX Net Global
Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศว่ า ได้ โ อนย้ า ย
สัญญาซือ้ ขายทัง้ หมดของ Liffe (Futures และ Options) เพื่อมา
ซือ้ ขายและชาระราคาบนแพลทฟอร์มของ ICE Futures Europe
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยสินค้าของ Liffe ทีเ่ ข้ามารวมกับระบบซือ้
ขายของ ICE ได้แก่ สัญญาซื้อขายฟิ วเจอร์ส และออปชันของ
่
ดัชนี FTSE 100 สัญญาซื้อขายฟิ วเจอร์ของดัชนี MSCI World
และ MSCI Europe รวมถึ ง Single Stock Futures, Dividend
Adjusted Stock Futures และ Individual Equity Options
Nasdaq ร่ ว มมือ กับ Canadian Securities Exchange (CSE)
ในโตรอนโต เพื่อร่วมพัฒนาระบบให้บริการแก่บริษทั จดทะเบียน
ในแคนาดา โดยระบบของ Nasdaq จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในการแจ้ ง ข้ อ มู ล นั ก ลงทุ น และงานด้ า น
นักลงทุนสัมพันธ์ใน CSE

Alliances






ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SSE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์
เกาหลี (Korea Exchange: KRX) เพื่อ พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
ส่งเสริมการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ขา้ มตลาด โดยเน้นผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ นดัชนี นอกจากนี้ ทัง้ สองจะร่วมกันจัดทางานวิจยั เพื่อพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สกุลเงินหยวน การ
สนับสนุน SMEs และการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสองตลาดด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) ลงนาม
ความร่วมมือกับ DME ซึ่งเป็ นผู้นาตลาดอนุ พนั ธ์ด้านพลังงาน
และสินค้าโภคภัณฑ์ในภูมภิ าคตะวันออกกลาง เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสัญญาซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์และน้ ามันดิบล่วงหน้า ทัง้ นี้
KRX และ DME จะร่วมมือกันในการพัฒนาการซือ้ ขายน้ ามันดิบ
ล่วงหน้า รวมทัง้ มุ่งพัฒนาระบบนิเวศด้านการซือ้ ขายพลังงานใน
โครงการผลิต น้ า มัน แห่ ง ชาติซ่ึง ตัง้ อยู่ท่ีเ มือ งอุ ล ซัน ประเทศ
เกาหลี ซึง่ เมืองอุลซันตัง้ เป้าทีจ่ ะเป็ นศูนย์กลางพลังงานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตล าดหลั ก ท รั พ ย์ อ อส เตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วซี แ ลนด์ (NZX)
ต่างได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Bank of China
โดย ASX เน้นการพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุ นให้ใช้สกุล
เงินหยวนเป็ นอีกหนึ่งสกุลในตลาดการเงินของออสเตรเลีย โดย
แ ต่ ง ตั ้ ง ใ ห้ Bank of China เ ป็ น RMB Clearing Bank ใ น
ออสเตรเลีย ส าหรับ NZX นั น้ เน้ น การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้านิวซีแลนด์และจีน ครอบคลุม
ทัง้ ด้านตลาดทุนและตลาดการเกษตร

Post Trade Services




ตลาดหลัก ทรัพ ย์ นิ วซี แ ลนด์ (NZX) เตรี ย มเสนอปรับ ลด
ระยะเวลาการชาระราคาจาก T+3 เป็ น T+2 โดยขณะนี้ยงั อยู่
ระหว่างการรับฟงั ความคิดเห็น
ศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์ข องรัส เซี ย (National Settlement
Depository: NSD) เ ปิ ด ตั ว บ ริ ก า ร จั บ คู่ ร า ย ก า ร ท า ง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สาหรับ รายการที่เ กิด ขึ้น นอกตลาด (electronic
matching services for OTC transactions) ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า
สามารถทารายการได้สะดวกขึ้น ลดเวลาในการตรวจรายการ
คาสังและจะได้
่
รบั ทราบทันทีหากรายการไม่สามารถจับคู่ได้
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4 พฤศจิ กายน 2557

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ลงนามลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ (MoU) กับ Korea Financial Investment
Association (KOFIA) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน และเสริม
ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจตลาดทุนของทัง้ 2 ประเทศ

7 -8 พฤศจิ กายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเจ้าภาพจัดงาน GMS Capital Market Education Forum 2014 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 ณ
คณะบริห ารธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ภายใต้ ห ัว ข้อ Investor Education: A Key Driver for Capital
Market Growth" โดยเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านตลาดทุนในกลุ่มประเทศ GMS และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และไทย ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวทางการให้ความรูด้ า้ นตลาดทุน
10 พฤศจิ กายน 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา เนื่องในโอกาสเดินทางมาดูงานใน
หัวข้อ Bond Market, Block Trade System และ Dual Listing

14 พฤศจิ กายน 2557

ผูแ้ ทนตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม AOSEF Working Committee ณ นครเซีย่ งไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้านตลาดทุนในภูมภิ าคเอเชียโอเชียเนีย รวมถึงร่วมเป็ นผูบ้ รรยายใน
หัวข้อ “Market Linkage and Connectivity Initiatives”

20-23 พฤศจิ กายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET in the City 2014 ณ ศูนย์การค้าพารากอน โดยเชิญตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Exchanges) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์
โฮจิมนิ ห์ และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย เข้าร่วมออกบูทเป็ นปีแรก เพื่อให้ขอ้ มูลการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS
แก่นกั ลงทุนไทย
21 พฤศจิ กายน 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ พร้อมนักข่าวสายเศรษฐกิจและ
การเงินจากหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ในเวียดนาม เพื่อศึกษาดูภาพรวมการปฏิบตั งิ านของสถานีโทรทัศน์
Money Channel

24 พฤศจิ กายน 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากตลาดหลักทรัพย์กมั พูชาและตลาดหลักทรัพย์ลาว เนื่องใน
โอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ งานด้านฝ่ายสื่อสารองค์กร การให้บริการขายข้อมูล
หลักทรัพย์ การกากับดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ เป็ นต้น โดยกิจกรรมนี้เป็ นหนึ่งในกิจกรรม
ตาม MoU ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ 2 แห่ง เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ตลาดทุนของ
เจ้าหน้าทีใ่ นตลาดทุน GMS

24 พฤศจิ กายน 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับผูบ้ ริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฮานอย เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ด้านตลาดอนุพนั ธ์
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