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กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ลงนามบัน ทึก ความเข้า ใจ (Letter of Intent:
LOI) ในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ทงั ้
สองแห่ง อาทิ การออกผลิตภัณฑ์ดา้ นอนุ พนั ธ์ใหม่ การพัฒนา
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การขยายการเชื่อมต่ อผ่านศูนย์ข้อมูล
co-location และการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) ร่ ว ม กั บ Daiwa Institute of Research (DIR) แ ล ะ
Myanmar Economic Bank (MEB) สัง กัด กระทรวงการคลัง
เมียนมาร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันใน
รูปแบบ joint venture เพื่อร่วมกันจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้
(Yangon Stock Exchange: YSX) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
โดยโครงสร้างการบริหารงานของ YSX ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
MEB 3 ท่ า น ผู้แ ทนจาก JPX 1 ท่า น และผู้แทนจาก DIR 1
ท่ า น มีทุ น จดทะเบีย น 32 พัน ล้ า นจ๊ า ด หรือ ประมาณ 3.7
พันล้านเยน (1.1 พันล้านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Exchange: OSE) ซึง่ เป็ น
ตลาดอนุ พนั ธ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของญี่ปุ่นและเป็ นตลาดหลักของดัชนี
Nikkei 225 Futures และ Options ได้ร ับการคัด เลือ กให้เ ป็ น
ตลาดอนุ พ ัน ธ์ท่ีดีท่ีสุด ในเอเชีย จากงาน FOW International
Awards 2014 โดย OSE แผนลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
ปรับปรุงแพลทฟอร์มการซือ้ ขายในปี 2558
ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล ั ก เซ ม เบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
Industrial and Commercial bank of China (ICBC) ใ น
โอกาสที่ ICBC เข้ามาทาหน้าทีเ่ ป็ น clearing bank สาหรับสกุล
เงินหยวนในลักเซมเบิรก์ โดยเน้นความร่วมมือในการทาให้เงิน
หยวนเป็ นสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจดทะเบียนหลักทรัพย์
สกุลเงินหยวน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ด้วย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ซือ้ กิจการของ Frank Russell Company เป็ น
ทีเ่ รียบร้อย มุ่งเพิม่ บทบาทในตลาดทุนสหรัฐฯ มากขึน้ และเพื่อ
ขยายฐานนักลงทุนและความหลากหลายของสินค้า
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Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศความจ านงที่จ ะ
ขายหุน้ ของ Euronext จานวน 4.2 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6
ของมูลค่าหุน้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน เมื่อขายได้ทงั ้ จานวน ICE จะ
ไม่มหี ุน้ คงเหลือในครอบครองและจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใดๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามข้อตกลงทีก่ าหนดไว้ก่อนหน้านี้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วยอร์ค (New York Stock Exchange:
NYSE) ประกาศความเป็ นผูน้ าในด้านการระดมทุนจาก IPO สูง
ที่สุด ในโลก ด้ว ยมูลค่า 182 พัน ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก 545
รายการที่เกิดขึน้ ในปี 2557 และยังเป็ นผู้นาการระดมทุนผ่าน
IPO สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดว้ ย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ จฮัน เนสเบิ ร ์ก (Johannesburg Stock
Exchange: JSE) มี แ ผนดึ ง บริ ษั ท จดทะเบี ย นในลอนดอน
นิ ว ยอร์ค โตรอนโต และซิด นี ย์ เข้า มาจดทะเบีย นสองตลาด
(dual listing) ใน JSE โดยจะลดขัน้ ตอน ลดต้นทุน และเวลาใน
การเข้าจดทะเบียน ทัง้ นี้ ในปี 2557 มีบริษทั จดทะเบียนเข้าใหม่
ใน JSE 22 บริษทั เป็ นบริษทั ต่างชาติ 6 บริษทั
ตลาดสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ แ ละทองค าของดูไ บ (Dubai Gold
and Commodities Exchange: DGCX) และ ตลาดสิ นค้ า
โภคภัณฑ์ต้าเหลียน (Dalian Commodity Exchange: DCE)
เพิม่ ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุ พนั ธ์ดา้ นปิ โตรเคมี
และสิน ค้า เกษตรเพื่อ ซื้อ ขายในภู มิภ าคตะวัน ออกกลางและ
เอเชีย หลังจากที่ได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กันมาตัง้ แต่ปี 2555 และได้มกี ารพัฒนา polypropylene futures
contract มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ตลาดสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ แ ละทองค าของดูไ บ (Dubai Gold
and Commodities Exchange: DGCX) แ ล ะ China
Financial Futures Exchange (CFFEX) ล ง น า ม บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งนับเป็ นครัง้ แรกที่ CFFEX
มีค วามร่ ว มมือ กับ ตลาดอนุ พ ัน ธ์ใ นภู มิภ าคตะวัน ออกกกลาง
ความร่วมมือนี้ เน้นด้านการบริหารความเสีย่ ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ
การกากับตลาดและการพัฒนาสินค้าใหม่
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ด ตัว ดัช นี
สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบ าล (Environmental, Social
and Governance: ESG) โดยพัฒ นาร่ ว มกับ FTSE ในชื่อ ว่ า
ดัช นี FTSE 4 Good Bursa Malaysia (F4GBM) Index ดั ช นี
ดังกล่าวใช้วดั ผลประกอบการของบริษัทด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ดัชนีใหม่น้ีเริม่ ใช้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
นับเป็ นก้าวสาคัญตามโรดแมพของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียใน
การสร้างมาตรฐานด้านกากับดูแลอย่างยังยื
่ น
ตลาดอนุ พ ั น ธ์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia Derivatives:
BMD) ประสบความสาเร็จในการเปิ ดตัวสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่
อ้ า งอิ ง พัน ธบัต ร enhanced 5-year Malaysian bond futures
หรือ FMG5 เมื่อ วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2557 โดย FMG5 มีก าร
ปรับปรุงเพิม่ ขึน้ อาทิ การขยายเวลาปิ ดการซื้อขายจาก 17.00
เป็ น 18.00 น. ราคาสุทธิในการส่งมอบจะอ้างอิงจากราคาจริงทีม่ ี
การซือ้ ขาย เป็ นต้น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศขยายธุรกิจด้านอนุ พนั ธ์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ พร้ อ มเปิ ด ตั ว สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า อ้ า งอิ ง ดัช นี MSCI
Malaysia หรือ SGX MSCI Malaysia Index Futures contract
ดัชนีใหม่น้ีจะครอบคลุมหลักทรัพย์ 43 ตัวของมาเลเซีย โดยจะ
เริม่ การซือ้ ขายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ ดัชนีดงั กล่าวได้รบั
การรับรองจากสานักงานกากับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของ
สหรัฐฯ และสามารถซือ้ ขายในสหร้ฐฯ ได้ดว้ ย
สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า SGX China A50 Futures ของตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มีปริมาณ
การซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่าในเดือนพฤศจิกายน 2557 ทาสถิติ
สูงสุดของปริมาณการซื้อขายเฉลีย่ รายเดือนที่ 4.8 ล้านดอลลาร์
สรอ. และจานวนสัญญา 238,447 สัญญา
ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง (Hong Kong Exchange and
Clearing: HKEx) ขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
Orion Market Data Platform (OMD) ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม สิ น ค้ า
อนุ พ ัน ธ์ ตัง้ แต่ 1 ธัน วาคม 2557 อนึ่ ง OMD เป็ น ระบบการ
เผยแพร่ datafeed products แบบ low latency ซึ่ง พัฒ นาจาก
ร ะ บ บ Exchange Data Publisher (XDP) ข อ ง Euronext
โดย HKEx เริม่ เปิ ดให้บริการ OMD ครัง้ แรกเมื่อกันยายน 2556
โดยเริม่ จากข้อมูลตราสารทุน และตามด้วยการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล
HKEx ในเซีย่ งไฮ้เมื่อเดือนมีนาคม 2557
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เปิ ด ตั ว Incentive Programmes ส า ห รั บ
ผลิตภัณฑ์ RMB Currency Futures เพื่อเพิม่ มูลค่าการซื้อขาย
ประกอบด้ ว ย (1) เพิ่ม สมาชิก ผู้ ซ้ือ ขายในตลาด (exchange
participants: EP) (2) สรรหา market makers เพิม่ สาหรับ RMB
Currency Futures และ (3) เปิ ดตัวโครงการ Active Trader and
Spread Enhancement Programmes ทีห่ กั คืนค่าธรรมเนียมการ
ซือ้ ขายให้กบั ผูซ้ อ้ื ขายทีผ่ ่านเกณฑ์
ตลาดสิ นค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต้ า เหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCE) เตรียมเปิ ดตัวซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์เพิม่ เติม
ในเวลากลางคืน ประกอบด้วย Soybean Meal, Soybean Oil,
No.1 Soybeans, No.2 Soybeans, Coking Coal และ Iron Ore
ตลาดค้ า ทองค าจี น (Shanghai Gold Exchange: SGE) ได้
หารือในการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงซือ้ ขายทองคากับ ตลาด
ค้ า ทองค าฮ่ อ งกง (The Chinese Gold & Silver Exchange
Society: CGSES) ภายใต้โ ครงการ Shanghai – Hong Kong
Gold Connect โดยคาดว่ า จะสามารถเชื่อมโยงซื้อ ขายได้จ ริง
ภายในเดือนมีนาคม หรือ เมษายน ปี 2558 นี้ โดยปจั จุบนั ตลาด
ทัง้ สองแห่งได้หารือในรายละเอียด รวมถึงอยู่ในระหว่างทดสอบ
ระบบซือ้ ขายระหว่างกัน
Thomson Reuters ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูลชัน้ นา ได้เพิม่
การซือ้ ขายอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ของ spot และ forward
ในสกุลเงินริงกิตมาเลเซียและเปโซฟิ ลปิ ปิ นส์บนแพลทฟอร์มของ
Thomson Reuters Matching ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
สภาพคล่องและความโปร่งใสของตลาด
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ขยายโครงการ Elite ครอบคลุมทัวภู
่ มภิ าคยุโรป
จากเดิมทีใ่ ห้บริการแก่บริษัทอังกฤษและอิตาลีเท่านัน้ โครงการ
Elite มีว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่อเร่ ง ศัก ยภาพการพัฒนาของธุ รกิจ ที่มี
อัตราการเติบโตสูงผ่านการสันบสนุ นด้านที่ปรึกษา การลงทุน
และการให้ความรูใ้ นลักษณะติวเตอร์
Euronext ขยายขอบเขตการให้บริการซือ้ ขายสินค้าอนุพนั ธ์ผ่าน
ระบบ TRADExpress ของ Cinnober โดยเริม่ จากสินค้าอนุ พนั ธ์
ทีอ่ า้ งอิงตราสารทุนภายในปี 2558 และมี LCH.Clearnet SA ทา
หน้าที่ CCP
Euronext เปิ ดตัว Euronext Expert Market ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์ม
การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่ง
นับเป็ นแห่งแรกทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์ของยุโรป การ
ซื้อ ขายเป็ น ลัก ษณะ weekly auction แพลทฟอร์ ม นี้ ตัง้ อยู่ ท่ี
ประเทศเบลเยี่ยม มุ่งเพิ่มช่องทางให้บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
และบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจครอบครัว
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Rules and Regulation

Euronext เปิ ดตั ว Single Stock Dividend Futures อ้ า ง อิ ง  หน่ วยงานกากับดูแลของไต้หวันให้การรับรองตลาดอนุพนั ธ์
มาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives: BMD) เป็ น Approved
หลั ก ทรั พ ย์ ท่ี มี ส ภาพคล่ อ งสู ง ที่ สุ ด ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์อมั สเตอร์ดมั บรัสเซลส์ ลิสบอนและปารีส ภายใต้ดชั นี
Foreign Derivatives Exchange พร้อมด้วยการรับรองสัญญาซือ้
CAC40® นั บ เป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ แ ก่ นั ก ลงทุ น จากการใช้
ขายล่ ว งหน้ า Crude Palm Oil Futures (“FCPO”) และ FTSE
ประโยชน์จากเงินปนั ผลและกลไกราคาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
Bursa Malaysia KLCI Futures (“FKLI”) ที่อ อกโดย BMD ให้
ตลาดหลักทรัพย์ BME ของสเปน เปิ ดจุดเชื่อมต่ อ (point of
สามารถเสนอขายแก่นกั ลงทุนในไต้หวันได้
access) แห่งใหม่ในลอนดอน สาหรับนักลงทุนในการเชื่อมต่ อ
เข้า สู่แ พลทฟอร์ม การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ Spanish electronic Post Trade Services
equity (SIBE) และอนุ พนั ธ์ (SMART) กาหนดเปิ ดตัว gateway  Clearstream แต่ ง ตัง้ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เ ตอร์ด เป็ น
ใหม่ น้ี ใ นช่ ว งปลายเดื อ นมกราคม 2558 (latency = 11.3
Cash Correspondent Bank (CCB) สาหรับการให้บริการชาระ
milliseconds เร็วขึน้ กว่าเดิมร้อยละ 20)
ราคาด้วยสกุลเงินอาหรับรวม 3 สกุลเงิน คือ Emirati Dirham,
ตลาดหลัก ทรัพ ย์บู ค าเรสต์ (Bucharest Stock Exchange:
Bahraini Dinar และ Omani Rial ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี
BVB) เตรียมเปิ ดตัว The AeRO Market ซึ่งเป็ นตลาดสาหรับ
2558 มุ่งสนับสนุ นลูกค้าให้ได้รบั ประโยชน์ จากการเติบโตทาง
บริษัท ที่เ ริ่ม ต้น กิจ การ ในวัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 มุ่ ง เพิ่ม
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
visibility และสนับสนุ นการเติบโตของกิจการ โดยบริษทั ทีจ่ ะเข้า
จดทะเบีย นจะต้ อ งมีก ารแต่ ง ตัง้ authorized advisor เพื่อ ให้ Information Technology
คาแนะนาแก่บริษทั ทัง้ ก่อน-หลังการจดทะเบียนด้วย
 ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ต เ กี ย ว (Tokyo Commodity
CME Group ประกาศเปิ ด ตัว สัญ ญาซื้อ ขายก๊ า ซธรรมชาติใ น
Exchange: TOCOM) ลงนามในสัญ ญากับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์
ยุโรปล่ว งหน้ า ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่จะมีการส่ง มอบทัง้ ในรูป แบบ
โอซากา (Osaka Exchange: OSE) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่ม
physical settlement และ financial settlement มีกาหนดเริม่ ซื้อ
ตลาดหลักทรัพย์ญป่ี นุ่ เพื่อใช้บริการระบบซือ้ ขายอนุพนั ธ์
ขายในวันที่ 19 มกราคม 2558 ทัง้ นี้ มุ่งเอือ้ ประโยชน์แก่ลกู ค้าใน  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บ ัง คลาเทศ (Dhaka Stock Exchange:
การใช้เป็ นเครื่องมือบริหารความเสีย่ งช่วงตลาดผันผวน
DSE) เริ่ม ใช้ ร ะบบซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ใ หม่ ซึ่ง ใช้ เ ทคโนโลยี
X-stream INET ของ Nasdaq ที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่
ได้ห ลากหลาย และรองรับ การเชื่อ มต่ อ กับ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ
ปจั จุบนั DSE มีบริษัทสมาชิก 250 แห่ง และมีปริมาณการซื้อ
หลักทรัพย์ต่อวัน 4 แสนรายการ
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ Bank of China เพื่อสานความร่วมมือใน
การขยายการรับรูเ้ กีย่ วกับภาคตลาดทุนไทยไปยังกลุ่มผูล้ งทุนจีน การนาบริษทั จีนเข้ามาจดทะเบียนในตลาด
ทุนไทย รวมทัง้ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดระหว่างไทยและจีน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ Bank of China ยังมีความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนทีม่ คี วามเป็ นสากล อาทิ
การส่งเสริมพัฒนาการของธุรกรรมเงินหยวนนอกประเทศจีน (Offshore RMB) ในตลาดทุนไทย เป็ นต้น
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