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บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด ลงนามสัญ ญาร่ว มทุน  DTCC ผู้ให้บริการระบบหลังการซือ้ ขายชัน้ นาของโลก ได้เปิ ด
กับ บริษัท เมียนมำร์ รูบี ฮิว ไฟแนนซ์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่
สานักงานใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใจกลางกรุงมะนิลา ของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในภูมภิ าคเอเชียตลอด 24
ปรึ ก ษาทางการเงิ น เพื่ อ เตรี ย มการจั ด ตั ง้ บริ ษั ท ซื้ อ ขาย
ชัวโมง
่
ด้วยบุคลากรกว่า 200 คน จากเดิมทีม่ เี พียง 10 คนเมื่อ
หลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับ
เข้ามาตัง้ ครัง้ แรกในปี 2546 ปั จจุบนั DTCC มีสานักงานอยู่ใน
ใบอนุ ญาตดาเนินธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์เมียนมาร์ จะเปิ ด
สิงคโปร์ ญีป่ ่ นุ ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้และออสเตรเลีย
ขึน้ อย่างเป็ นทางการในเดือนตุลาคม 2558 นี้
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ดู ไ บ (Borse Dubai) ขายหุ้ น ของตลำด
หลัก ทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) ที่ Products and Services
ถือ ครองอยู่ ท ัง้ จ านวน คิด เป็ น ร้อ ยละ 17.4 ของจ านวนหุ้น  ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ทัง้ หมด
เพิม่ สกุลเงินต่างประเทศในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงอัตรา
London Metal Exchange (LME) และ Borsa Istanbul ได้
แลกเปลี่ย น (foreign exchange (FX) futures) ดัง นี้ สกุ ล เงิน
จัด ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมือ ใน 2 แนวทาง คือ 1) Borsa
ดอลลาร์ไต้หวันและดอลลาร์ สรอ. (TWD/USD) และสกุลเงิน
Istanbul เข้าซื้อหุ้นของ LCH.Clearnet ในส่วนของ LME และ
หยวนกับ สกุ ลเงิน ต่ า งๆ (SGD/CNH, CNY/SGD, EUR/CNH)
2) Borsa Istanbul ร่วมเป็ นพันธมิตรกับบริษทั แม่ของ LME คือ
เตรียมเปิ ดตัวในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ต ลา ดห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อง กง ( Hong Kong Exchanges and  ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
Clearing: HKEX) ในด้านการเผยแพร่ขอ้ มูล
ร่ ว ม มื อ กั บ National Institute of Education (NIE) เ พื่ อ
ตลำดหลักทรัพย์บูคำเรสต์ (Bucharest Stock Exchange:
ส่ง เสริมความรู้ด้า นการเงินและการลงทุน ให้ก ลุ่ม บุ คลากรครู
อาจารย์ โดยได้ มีก ารพัฒ นาหลัก สู ต รการลงทุ น ส าหรับ ครู
(UN SSE) ซึง่ ริเริม่ ขึน้ ในปี 2552 โดยองค์การสากล
อาจารย์ การสนับสนุ นการเข้าถึงสื่อการลงทุนออนไลน์รูปแบบ
แห่ ง สหประชาชาติ เป็ น การรวมกลุ่ ม ของตลาดหลัก ทรัพ ย์
ต่างๆ
สถาบัน การเงิน และนั ก ลงทุ น สถาบัน ชัน้ น าระดับ โลกเพื่ อ  ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
ประกาศเจตนารมณ์ทจ่ี ะพัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงานโดย
Clearing: HKEx) เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบชาระราคาและส่ง
ยึดหลักความยังยื
่ นและเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คานึงถึง
มอบ (Central Clearing and Settlement System: CCASS)
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดย BVB เข้าเป็ นสมาชิกรายที่ 19 และ
เพื่ออนุญาตให้นกั ลงทุนสามารถชาระราคาของหุน้ จีน A Shares
เป็ นรายที่ 4 ในภูมภิ าคยุโรป นอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์
ทีส่ ง่ คาสังซื
่ อ้ ขายผ่านระบบเชื่อมโยงซือ้ ขาย Shanghai – Hong
เยอรมัน ลอนดอนและวอร์ซอร์
Kong Stock Connect เหมือนกับการส่งคาสังซื
่ ้อขายและชาระ
CME Group ลงนามในหนั ง สือ แสดงเจตน์ จ านง (Letter of
ราคาหุน้ ในฮ่องกง
Intent) กั บ Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) เ พื่ อ  ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
พิ จ ารณาแนวทางในการน าสัญ ญาซื้ อ ขายที่ อ้ า งอิ ง ดั ช นี
SZSE) เปิ ดตั ว ดั ช นี SZSE Small and Medium Enterprise
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าเข้ า จดทะเบี ย นใน TAIFEX
Innovation Index เพื่อ สะท้อ นผลประกอบการของบริษัท จด
ตลอดจนเพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาโมเดลหรือความร่วมมือ
ทะเบียนใน SZSE และเพิม่ ตัวชีว้ ดั ในการอ้างอิง
ในการซือ้ ขายข้ามตลาดด้วย
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 ตลำดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) เตรีย มการเพื่อ ก้า วสู่ก ารเป็ น ตลาดทัน สมัย ชัน้ น า โดย
มุ่ ง ปฎิรูป ระบบงานทะเบีย นในการจดทะเบีย นและเสนอขาย
หลักทรัพย์ และเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเชื่อมโยง
ซื้อ ขาย Shanghai – Hong Kong Stock Connect พร้อ มด้ว ย
การพัฒนา SSE 50 ETF option โดยเพิม่ ความหลากหลายของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาระบบซือ้ ขายพันธบัตร
และส่งเสริมให้มผี รู้ ่วมตลาดมากขึน้ ด้วย
 ตลำดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) เพิม่ สภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้โดยอนุ ญาตให้นัก
ลงทุนสถาบันสมัครเป็ นสมาชิกตลาดเงินเพื่อซื้อขายตราสารหนี้
ใน SSE ปั จจุ บ ัน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาดตราสารหนี้ ข อง SSE
ประกอบด้ ว ย ตราสารหนี้ ท่ี จ ดทะเบี ย นใน SSE (รวมถึ ง
ผลิต ภัณ ฑ์ Asset Back Securities: ABS) ตราสารหนี้ ซ้ื อ คื น
อนุพนั ธ์ตราสารหนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) มี ก าหนดเปิ ดตั ว
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทองคาแบบรายวัน (Gold Daily Futures
Contract) ในวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2558 หลัง ได้ร ับ อนุ ม ัติจ าก
ทางการ โดยสัญ ญาดัง กล่ า วจะไม่ มีก าหนดวัน ครบอายุ ข อง

 ตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) เปิ ดตัว Chinese Money Market ETF ตัวแรก โดยจะซื้อ
ขายและชาระราคาด้วยสกุลเงินหยวน ปอนด์ และยูโร เพื่อเป็ น
ช่องทางให้นกั ลงทุนยุโรปสามารถเข้าถึง China Interbank Bond
Market อีก ทัง้ ตอกย้ า ความสาคัญ ของลอนดอนในการน าเงิน
หยวนสูส่ ากลอย่างต่อเนื่อง

 ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange) เปิ ดตั ว
สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า อ้า งอิง สกุ ลเงิน หยวนและรูเ บิลรัสเซีย
(CNY/RUB futures) สืบเนื่ องจากมูลค่า การซื้อขายในสกุ ลเงิน
หยวน และปริม าณการช าระราคาระหว่ างสกุ ลเงิน หยวนและ
รูเบิลทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจนความต้องการ
ในการป้ องกันความเสีย่ งของค่าเงินด้วย (hedging)
 STOXX Limited สถาบันผูจ้ ดั ทาดัชนีชนั ้ นาระดับโลก ร่วมมือกับ
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ จ ัด กำรกองทุ น รวม วรรณ ส ร้ า งดัช นี
STOXX ASEAN Select Dividend 30 เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการ
ลงทุนหุ้นในกลุ่มอาเซียนที่มศี กั ยภาพในการจ่ายปั นผลสูง โดย
คัด เลือ กหุ้ น จาก 6 ประเทศในอาเซีย น ได้ แ ก่ อิน โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ในกลุ่มดัชนี The
STOXX ASIA Total Market Index ซึง่ มีประวัตจิ ่ายปั นผลสูงสุด
ในรอบ 12 เดือ นที่ผ่ า นมา ทัง้ นี้ STOXX ได้เ ปิ ด สานัก งานใน
ประเทศออสเตรเลียด้วย เพื่อขยายบทบาทมาสู่ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมากขึน้
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Rules and regulations

 ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ไทย ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย
(Securities Commission Malaysia) หน่ ว ยงำนก ำกับ ดูแ ล
ตลำดเงิ นและตลำดทุนสิ งคโปร์ (The Monetary Authority
of Singapore: MAS) แ ล ะ ตล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ สิ ง คโ ป ร์
(Singapore Exchange: SGX) ร่ ว มลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลง
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ท่ี
เปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลอาเซียนสามารถ
ทาได้รวดเร็วขึน้
 ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ กำหลี (Korea Exchange: KRX) มีแ ผน
ปรับ ปรุ ง กฎเกณฑ์แ ละการบริห ารความเสี่ย งของการซื้อ ขาย
วอแรนต์ท่อี ้างอิงกับราคาหุ้น (Equity-Linked Warrants: ELW)
โดยจะปรับปรุ ง ด้า นการค านวณราคาซึ่ง เดิม อ้า งอิง กับ index
options การออกหลัก ทรัพ ย์ใ หม่ และการใช้สิท ธิแ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์
 ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ กำหลี (Korea Exchange: KRX) ยกเว้น
ภาษีจากการซื้อขายอนุ พนั ธ์ single stock futures & options ที่
เรีย กเก็บ จาก market maker เพื่อ กระตุ้น มูล ค่ า ซื้อ ขายสิน ค้า
อนุ พ ัน ธ์ นอกจากนี้ KRX ยัง ยกเว้น ภาษีพิเ ศษที่เ ก็บ จากการ
นาเข้าทองคาแท่งเพื่อซือ้ ขายในตลาดค้าทองคา KRX (เดิมเรียก
เก็บในอัตรา 0.6 จากมูลค่าซือ้ ขาย)
 ตลำดสัญ ญำซื้ อ ขำยล่ วงหน้ ำ เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Futures
Exchange: SHFE) ลดค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้า
ทองแดง เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกของตลาด
ปั จจุบนั ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทองแดงอยู่ท่ี
ร้อยละ 0.0025 ของมูลค่าสัญญา
 ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australian Securities
Exchange: ASX) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า ล ด อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมชาระราคาสาหรับหลักทรัพย์ หากข้อเสนอให้คง
โครงสร้างการชาระราคาหลักทรัพย์ปัจจุบนั ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี
โดยโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า
ประมาณร้อยละ 14.2
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Clearstream เปิ ดบัญชีสาหรับ offshore RMB กับธนาคารของ
จีนในลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์และเยอรมัน เพื่อเป็ นทางเลือกและ
เพิม่ ความคล่องตัวแก่ลูกค้าทัง้ ในเอเชียและยุโรปในการบริหาร
สภาพคล่องของ offshore RMB
Clearstream ร่วมมือกับ ICE Clear Europe เปิ ดบริการบริหาร
หลัก ประกัน ในลัก ษณะ tri-party โดย ICE Clear ได้เ ชื่อ มต่ อ
ระบบเข้ากับ Global Liquidity Hub ของ Clearstream เพื่อเปิ ด
ให้ ส มาชิ ก ส านั ก หัก บัญ ชี ส ามารถใช้ สิน ทรัพ ย์ ท่ี ฝ ากอยู่ ก ับ
Clearstream ในการบริหารหลักประกันและมาร์จนิ ได้
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ม อสโคว์ ( Moscow Exchange) ปรั บ
ระยะเวลาการชาระราคาพันธบัตรรัฐบาลที่รู้จกั กันในชื่อ OFZs
จาก T+0 เป็ น T+1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2558 ซึง่ จะช่วย
เพิม่ ปริมาณการซือ้ ขายจากการทีไ่ ม่ตอ้ งเตรียมวงเงินก่อนการซือ้
ขายทัง้ จานวน และยังช่วยส่งเสริมบทบาทของ market maker
ในการเพิม่ สภาพคล่องให้กบั ตลาดด้วย

Alternative Trading Venue


ตลำดหลัก ทรัพ ย์ท ำงเลื อ ก Chi-X® Canada ATS Limited
เปิ ดระบบซื้อขายหลักทรัพย์หน่ วยย่อย (Odd Lot) เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2558 ซึ่งสามารถรองรับการซื้อขายทุกหลักทรัพย์ใน
TSX และ TSX Venture







Asia Pacific Stock Exchange (APX) ปรับระบบซื้อขายใหม่
โดยเลื อ กระบบ X-stream ซึ่ ง พัฒ นาโดย Nasdaq เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ซึง่ การปรับระบบซือ้ ขาย
ใหม่น้ชี ่วยสนับสนุนกลยุทธ์การเพิม่ บทบาท APX ในออสเตรเลีย
และภูมภิ าคเอเชีย
ตลำดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse: DB) และตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ บ อมเบย์ ( Bombay Stock Exchange: BSE)
ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดย BSE สามารถเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลผ่านเครือข่าย N7 ไปยัง DB โดยผ่านศูนย์ขอ้ มูลของ DB
ในฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึง่ รองรับการซือ้ ขายทัง้ ตราสารทุน ตรา
สารหนี้ และตลาดเงินตรา อนึ่ง BSE ใช้ระบบซื้อขาย T7 ของ
DB ตัง้ แต่ปี 2556
ตลำดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange) พัฒนาระบบ
ซือ้ ขายและระบบส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่ สาหรับตราสารทุน ตรา
สารหนี้ อนุ พ ัน ธ์ และการบริก ารเกี่ย วกับ ธุ ร กรรมการซื้อ คืน
หลักทรัพย์ โดยปรับการส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียเป็ น T+1
จากเดิม T+0 และเปิ ดการซื้อขายแบบ Block trade การส่งมอบ
หลั ก ทรั พ ย์ ด้ ว ยสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส รอ. ส าหรั บ หลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศและ DRs เป็ นต้น

International Activities

2 มีนำคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนรุ่นใหม่ไทย-จีน (Thai—Chinese Young Executive Program) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานด้านรูปแบบการดาเนินงานและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึง่ เป็ น
หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย– จีน ครบรอบ 40 ปี

6 มีนำคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจาก สถาบันเพื่อการพัฒนาธนาคารแห่งอินโดนีเซีย
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานด้านรูปแบบการ
ดาเนินงานและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ไทย

13-15 มีนำคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Broker networking ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และ
พาบริษทั หลักทรัพย์ไทย 2 แห่งได้แก่ บลจ. ไทยพาณิชย์ และ บลจ. โกลเบล็ก เข้าร่วม Broker one-on-one
session เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

26-28 มีนำคม 2558

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม The 33th AOSEF General Assembly ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญีป่ ่ นุ เพื่อรับทราบและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับพัฒนาการทีส่ าคัญของตลาดหลักทรัพย์ใน
ภูมภิ าคเอเชียโอเชียเนีย

27 มีนำคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดหลักสูตร CMA GMS Program เป็ นครัง้ แรก เพื่อแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงใน GMS นาไปสูโ่ อกาสการทางานในตลาดทุนร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง
ในอนาคต โดยเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ ภาครัฐและเอกชนใน GMS กว่า 50 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา จีน (ตอนใต้ในจังหวัด ยูนนาน และกวางสี) ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และ ไทย
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