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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ล าว (Lao Securities Exchange: LSX)
ประกาศแต่งตัง้ นายวันคา วรวงศ์ (Mr. Vanhkham Voravong)
เป็ นผู้ จ ั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล าวคนใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2558 แทนท่า นเดดพูว ัง มูลรัตน์ ซึ่งเกษีย นอายุ
ทัง้ นี้ นายวัน ค าเดิม เป็ น ผู้ บ ริ ห ารของธนาคารการค้ า แห่ ง
ประเทศลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao:
BCEL) ซึง่ ประกอบธุรกิจธนาคาร และเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
LSX
ธนาคารกลางแห่ ง ประเทศเมี ย นมาร์ (Central Bank of
Myanmar: CBM) และ Monetary Authority of Singapore
(MAS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในด้าน
กรอบการกากับดูแลธนาคารและการเพิม่ ขีดความสามารถ โดย
CBM เริม่ เปิ ดเสรีดา้ นการธนาคารตัง้ แต่ปี 2557 ซึง่ ในปจั จุบนั
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited และ United
Overseas Bank (UOB) ได้รบั ใบอนุญาตจาก CBM ในการเปิ ด
สาขาในเมียนมาร์
นาย Magnus Bocker ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารของตลาด
หลั ก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) แจ้ ง
ความประสงค์ทจ่ี ะไม่ต่ออายุการดารงตาแหน่ ง CEO ของ SGX
ทีจ่ ะหมดวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้ หลังจากที่เข้ารับ
ตาแหน่งมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2552 ซึง่ คณะกรรมการของ
SGX จะสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมมาดารงตาแหน่งต่อไป
Euroclear ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิ จและการคลังของเปรู
ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ระหว่ า งกัน เพื่อ พัฒ นา
International Link (I-Link) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์ของ
เปรูสามารถเข้าถึงเครือข่ายของ Euroclear ได้ ซึง่ นักลงทุนเปรู
จะสามารถซื้อขายร่วมกับนักลงทุนทัวโลกได้
่
ทัง้ นี้ I-Link จะ
ช่ ว ยให้ นั ก ลงทุ น ทั ง้ ในประเทศและต่ า งประเทศมี single
channel ที่จะเข้าถึงตลาดทุนเปรู ซึ่งจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้
ภายในปลายปี 2558
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เ ยอรมั น (Deutsche Börse) เผยแพร่
Policy paper เกี่ย วกับ การรวมตั ว ของตลาดทุ น ยุ โ รป หรื อ
European Capital Markets Union อัน เป็ น ไปตามแนวคิ ด ที่
เสนอโดย President ของ European Commission ซึ่ ง เน้ น
หลักการสาคัญ อาทิ การพัฒนาโครงการที่จะเพิ่มความมันใจ
่
ของนักลงทุน การสนับสนุ นให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน การ
ปรับกฎเกณฑ์ในยุโรปให้สอดคล้องเพื่อลดข้อจากัดและความ
ซับซ้อนในการดาเนินการ เป็ นต้น โดยมุ่งให้เอื้อประโยชน์ ต่อ
เศรษฐกิจยุโรปในระยะยาว

Products and Services






ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เริม่
การจัดงาน SGX My First Stock Carnival ขึน้ เป็ นครัง้ แรก โดย
นับเป็ นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรูแ้ ก่นักลงทุนและสนับสนุ น
ให้เริม่ ต้นการลงทุน โครงการนี้เน้นกิจกรรมทีส่ นุกสนานและการ
ให้บริการแบบดิจติ อล ซึง่ จะมีการเปิ ดตัว SGX Mobile App และ
รายการวิทยุในงานนี้ดว้ ย อนึ่ง ปจั จุบนั พบว่า 1 ใน 3 ของนัก
ลงทุนรายย่อยรายใหม่นนั ้ เป็ นกลุ่มอายุทต่ี ่ ากว่า 25 ปี และการ
จัดกิจกรรมในครัง้ นี้จะเน้นไปยังกลุ่ม NIBIs (Not Invested But
Interested) ทีม่ อี ายุระหว่าง 18 – 30 ปี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เปิ ด ให้ท ารายการ Short Selling หุ้น จีน A
Shares ผ่า นการเชื่อมโยงการซื้อ ขาย Shanghai-Hong Kong
Connect โดยหุน้ A Shares ทีส่ ามารถทา Short Selling ได้ จะ
ประกาศในเว็บไซต์ของ HKEx
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) เริม่ ซื้อขายสัญญาออปชัน่ SSE 50 ETF (SSE 50 ETF
Option) นับเป็ นการเปิ ดให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ทางการเงินในตลาดทุนจีน อีกทัง้ เป็ นครัง้ แรกที่ SSE ซื้อขาย
สินค้าอนุพนั ธ์ในตลาด นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิม่ ความสาคัญให้
เซีย่ งไฮ้ในการเป็ นศูนย์กลางทางการเงินและเพิม่ ความสาคัญใน
ระดับโลก
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ด ซื้อ ขายทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์
(Exchange-traded Real Estate Investment Trust: REIT) โดย
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Asset-backed Plan
ของ SZSE รวมถึงเพิม่ ความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ให้กบั นัก
ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์นิวซี แ ลนด์ (NZX) จัด ทาข้อ ตกลงกับ S&P
Dow Jones Indices เพื่ อ ร่ ว มกั น พัฒ นาและจัด ท าดั ช นี บ น
แพลทฟอร์มของ NZX ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2558
S&P DJI จะทาหน้าที่คานวณและเผยแพร่ดชั นี NZX พร้อมทา
การตลาดไปยังต่างประเทศด้วย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) จั ด ท า licensing agreement กั บ CBOE
Holdings Inc. เพื่อพัฒ นาและนาออปชัน่ ที่อ้า งอิงดัช นี FTSE
และ Russell เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายใน Chicago Board Options
Exchange (CBOE) ทัง้ นี้ LSE และ CBOE มีแผนทีจ่ ะร่วมมือใน
การพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ index options และการให้ ค วามรู้ แ ก่
นักลงทุนทัวโลกด้
่
วย
MTS Markets International, Inc. ในเครื อ ของกลุ่ ม ตลาด
หลักทรัพย์ลอนดอน ประกาศเปิ ดตัว BondVision US Trading
Platform เพื่อเปิ ดให้นกั ลงทุนในสหรัฐอเมริกาซือ้ ขายตราสารหนี้
ยุโรปได้ และสนับสนุ นให้ MTS ขยายฐานลูกค้าในสหรัฐฯ เพื่อ
รองรับความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้
ในตลาดโลก
London Metal Exchange (LME) รั บ ส ม า ชิ ก ใ ห ม่ Sorin
Corporation ซึ่งเป็ นบริษัทเกาหลีร ายแรกที่เ ข้ามาเป็ นสมาชิก
ของ LME ทัง้ นี้ Sorin ตัง้ อยู่ในกรุงโซล เป็ นผู้นาเข้าและส่งออก
โลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็กรายใหญ่
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว อร์ ซ อร์ (Warsaw Stock Exchange:
WSE) เปิ ดตลาดซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าใหม่ Financial
Instrument Market (RIF) ซึ่ ง ด าเนิ น การโดย Polish Power
Exchange (PolPX) และมีกระแสไฟฟ้าล่วงหน้าเป็ นผลิตภัณฑ์
แรก

Rules and Regulations


ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ยกเลิกอากรแสตมป์สาหรับกองทุนอีทเี อฟที่
จดทะเบียนใน HKEx อย่างไรก็ดี จะไม่มผี ลบังคับใช้ในกองทุน
อีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีของบริษัทจดทะเบียนใน HKEx มากกว่ า
ร้อยละ 40
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Rules and Regulations

 Securities Commission Malaysia (SC) เผยแพร่แนวปฏิบตั ิ
ใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น Equity Crowdfunding โดยเน้ นความ
น่ าเชื่อถือของผุป้ ระกอบการ Crowdfunding จะต้องมีคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมและบริหารแพลทฟอร์มอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
โดยผู้ป ระกอบการจะต้อ งควบคุ มให้บ ริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของแพลทฟอร์ม ตลอดจนดูแลการเก็บ
รักษาเงินทุนของนักลงทุนไว้อย่างปลอดภัย
 Monetary Authority of Singapore (MAS) ประกาศแนวทาง
การสนั บ สนุ น ให้ บ ริษัท ต่ า งๆ สามารถเข้า ถึ ง การลงทุ น ใน
รู ป แบบ securities-based crowdfunding ได้ ม ากขึ้ น อัน สื บ
เนื่องจากความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากบริษทั ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SMEs) รวมถึ ง ผู้ ป ระกอบการ crowdfunding
platform ทัง้ นี้ ในช่วงเริม่ ต้น MAS จะผ่อนปรนคุณสมบัติทาง
การเงินของตัวกลางทีใ่ ห้บริการเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
crowdfunding platform ที่มที ุนน้ อยสามารถขอใบอนุ ญาตเพื่อ
ให้ บ ริ ก า ร securities-based crowdfunding investment ไ ด้
และยังเปิ ดให้ผู้ประกอบการโฆษณาแพลทฟอร์มได้ แต่ต้องไม่
โฆษณาเป็ นรายหลักทรัพย์
 Monetary Authority of Singapore (MAS) เ สนอ ป รั บ แ ก้
กรอบกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ Securities and Futures Act
ด้ า น OTC Derivatives และด้ า นหลัก ทรัพ ย์ เพื่อ เพิ่ม ความ
แข็ ง แกร่ ง และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการท าให้ ก ารปฏิ รู ป OTC
Derivatives ในสิงคโปร์ให้เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ อาทิ การเพิ่ม
ข้อกาหนดให้มกี ารรายงานข้อมูลการซื้อขาย OTC Derivatives
รวมถึงการรายงานข้อ มูล short-selling ทางด้า นหลัก ทรัพ ย์
เป็ นต้น
 สิ งคโปร์ขยายเวลาการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีของทรัสต์
เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ (Real Estate
Investment Trust: REIT) ต่ อ ไปอีก 5 ปี จนถึงเดือ นมีน าคม
2563 ทัง้ นี้ กรอบกฎเกณฑ์ทางภาษีของ REITs ในสิงคโปร์อยู่
ในอัต ราที่แข่งขันได้เมื่อ เทีย บกับ ประเทศอื่นในเอเชียและยัง
ช่วยสนับสนุ นการเติบโตอย่างยังยื
่ นของอุตสาหกรรม REITs
ในสิงคโปร์ดว้ ย
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) ปรับ
แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่ต้องการเข้าจด
ทะเบีย นในตลาด KOSPI เพื่อ ลดเวลาในการเข้าจดทะเบีย น
เช่ น การปรับ กระบวนการในการตรวจสอบเอกสาร การ
ปรับปรุงเนื้ อหาในเอกสารขอเข้าจดทะเบียนที่ซ้ าซ้อนและไม่
ชัดเจนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เป็ นต้น
2
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ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์ เ ก า ห ลี (Korea Securities
Depository: KSD) ร่วมกับ Clearstream เปิ ดตัวความร่วมมือ
Investment Fund Corporation ซึ่ ง เ ป็ น cross-border fund
distribution services โดยการเชื่อมแพลทฟอร์ม Fundnet ของ
KSD เข้า กับ แพลทฟอร์ ม Vestima ของ Clearstream ความ
ร่ ว ม มื อ นี้ จ ะ ช่ ว ย เพิ่ ม บ ท บ า ท ข อง Clearstream ใ นด้ า น
investment fund ให้แข็งแกร่งมากขึน้ ในเอเชีย และสนับสนุ นให้
ตลาดทุนในเอเชียได้เปิ ดตลาดสู่ offshore funds
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) ขยายการให้บริการหลังการซื้อ
ขายและงานรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ใ ห้แก่ สถาบันการเงินผ่ า นการ
เปิ ด ตัว BME Securities Solutions ซึ่งพัฒ นาขึ้น ตามแนวทาง
ของ Target 2 Securities (T2S) และมีระบบความปลอดภัยและ
ระบบส ารองที่มีป ระสิท ธิภ าพสูง ก าหนดเริ่ม ให้บ ริก ารเดือ น
ตุลาคม 2558







ตลา ดหลั ก ทรั พ ย์ อ อส เตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) เลือ กใช้ร ะบบซื้อ ขาย TRADExpress ของ
Cinnober สาหรับระบบซือ้ ขายตราสารทุนและอนุพนั ธ์ ใหม่
ระบบซื้อ ขายอนุ พ ัน ธ์ “M7” ของตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน
(Deutsche Börse: DB) ได้รบั การตอบรับเพิม่ ขึน้ จากทัง้ ตลาด
อนุพนั ธ์และบริษทั หลักทรัพย์ชนั ้ นา อาทิ Cleartrade Exchange
(CLTX) ตลาดอนุ พนั ธ์สงิ ค์โปร์ ซึ่งจะเริม่ ใช้ระบบ ซื้อขาย “M7”
สิน้ เดือนเมษายน 2558 นอกจากนี้ Freight Investor Services
Ltd. นายหน้ า ซื้ อ ขายสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ใ นลอนดอน และ
NOREXECO ASA ตลาดสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ เ ยื่ อ กระดาษใน
นอร์เวย์ จะเริม่ ใช้ระบบซือ้ ขาย “M7” ของ DB ในครึง่ ปี แรกของปี
2558 นี้ ทัง้ นี้ ระบบ M7 ได้รบั การพัฒนาให้สามารถรองรับการ
ซือ้ ขายสินค้าอนุ พนั ธ์ได้หลากหลาย เช่น แร่เหล็ก เหล็กกล้า ค่า
ระวางเรือ เยื่อกระดาษ กระดาษ และปุ๋ย นอกเหนือจากสินค้า
ดังเดิมอย่าง ก๊าซ ไฟฟ้า และก๊าซเรือนกระจก
Euroclear Finland ซึง่ ทาหน้าทีศ่ นู ย์รบั ฝากในฟินแลนด์เปลีย่ น
ระบบประมวลผลรายการใหม่ โดยใช้ช่อื ว่า “Infinity” ซึ่งจะแบ่ง
การเปลีย่ นระบบเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเป็ นการเปลีย่ นระบบ
ประมวลผลตราสารหนี้ ซึ่ง ด าเนิ น การเรีย บร้ อ ยตัง้ แต่ ว ัน ที่
2 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงทีส่ องจะเปลีย่ นระบบประมวลผลตราสาร
ทุน กาหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2559 และในช่วงสุดท้าย
จะเชื่อมต่อระบบใหม่เข้ากับระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์ TARGET2Securities (T2S) ของตลาดฟินแลนด์

International Activities

9 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจากกระทรวงการคลังเวียดนาม สานักงานก.ล.ต. เวียดนาม
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมนิ ห์ และบริษทั หลักทรัพย์ในโฮจิมนิ ห์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่อง NVDRs

11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม The 22nd ASEAN Exchanges CEOs Meeting และ
ASEAN Capital Market CEO Summit ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหาร่วมหารือ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับพัฒนาการทีส่ าคัญของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
13 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากตลาดหลักทรัพย์จติ ตากอง (Chittagong Stock Exchange:
CSE) และผูบ้ ริหารจากบริษทั หลักทรัพย์ในประเทศบังคลาเทศ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานด้านรูปแบบการ
ดาเนินงานและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ไทย

20 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้นรับ อัลเดอร์แมน อลัน ยาโรว์ นายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุง
ลอนดอน (Lord Mayor of the City of London) พร้อมด้วย มาร์ค เคนท์ เอกอัครราชฑูตอังกฤษประจา
ประเทศไทย ในโอกาสเยีย่ มชมและหารือความร่วมมือพัฒนาตลาดทุนของทัง้ สองประเทศ
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