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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) เปิ ดเผยข้อมูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนต่ างชาติ โดยพบว่านักลงทุนจีน ญี่ป่ ุน และไต้หวัน ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ใน CSX สูงสุดสามอันดับแรก โดยคิดเป็ นร้อย
ละ 35, 30 และ 18 ตามลาดับ จากมูลค่าซื้อขายของนักลงทุน
ต่างชาติทงั ้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าซื้อขายของนักลงทุนต่ างชาติคิด
เป็ นร้อยละ 62 ของมูลค่าซือ้ ขายทัง้ หมด
สหภาพยุ โ รป (European Commission) ประกาศห้า มการ
ควบรวมกิจการระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche
Börse: DB) และ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock
Exchange: LSE) โดยผลการศึกษาของสหภาพยุโรปรายงาน
ว่า การควบรวมกิจการดังกล่าวจะทาให้เกิดการผูกขาดในการ
ชาระราคาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ในยุโรป นอกจากนี้ การควบ
รวมยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการแข่งขันในการซือ้ ขายและ
ชาระราคาอนุพนั ธ์ทอ่ี า้ งอิงหลักทรัพย์รายตัวในยุโรปด้วย
World Federation of Exchanges (WFE) ร่ ว ม กั บ ต ล า ด
หลัก ทรัพ ย์อีก 43 แห่ง ทัวโลกร่
่
วมสนับ สนุ น กิจ กรรมรณรงค์
ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) เพื่อร่วมฉลองวัน
สตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริม
บทบาทและโอกาสในการทางานของผูห้ ญิงในระดับผูน้ าองค์กร
และระดับ บริ ห าร การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ที่
เหมาะสมกับแต่ละเพศ การพัฒนานโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการทางาน
และสร้างความโปร่งใสทัง้ ทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เทียมกันของทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย
“Vienna Initiative Forum” จัดตัง้ คณะทางานชุดใหม่ดา้ นการ
พัฒ นาตลาดทุ น ในภู มิภ าคยุ โ รปตอนกลาง ตะวัน ออกและ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Central, Eastern and South-Eastern
Europe: CESEE) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของสหภาพยุโรปใน
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตลาดทุนเพื่อส่งเสริมการเติบโต
ของภูมภิ าคนี้
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หน่ วยงานกากับดูแลของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ได้ประกาศถึงความสาเร็จในทดสอบระบบ
ช าระเงิน ระหว่ า งธนาคารในประเทศ ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยี
Distributed Ledge Technology (DLT) โครงการดัง กล่ า วเป็ น
ความร่วมมือระหว่าง R3 และสมาคมสถาบันการเงิน ทัง้ นี้ MAS
มีแผนทีย่ กระดับโครงการดังกล่าวออกเป็ นสองส่วน กล่าวคือ 1)
พัฒนาการซื้อขาย Fixed Income Securities และกระบวนการ
ชาระราคาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นาโดย ตลาดหลักทรัพย์
สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ 2) เน้นการสร้าง
วิธีก ารช าระเงิน ข้า มประเทศด้ว ยการใช้สกุ ลเงิน ดิจิต อลของ
ธนาคารกลาง
บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์สิงคโปร์ (Singapore
Exchange: SGX) ก าลัง จะเริ่ม ใช้ระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ พื่อ ส่ง
ข้อมูลรายงานประจาปี และเอกสารต่างๆ ไปยังผูถ้ อื หุน้ เร็วๆ นี้
โดยจากการรับฟั งความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ได้ให้การ
สนับสนุ น อย่างไรก็ตาม SGX ยังคงให้ความยืดหยุ่นแก่บริษัท
จดทะเบียนในการเลือกแนวทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดกับผู้
ถือหุ้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางความ
ยังยื
่ นของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ Tullett Prebon ประสบความสาเร็จในการสร้างดัชนีราคาส
ปอตของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas: LNG) ใน
ตลาดดูไบ คูเวต และอินเดีย โดยความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเป็ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการค้นพบราคาและบริหารจัดการกับ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในการซือ้ ขาย LNG ในภูมภิ าค
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ต้อนรับการจดทะเบียนของ Nikko AM-Strats Trading Asia Ex
Japan REIT ETF ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ท่อี ยู่ในดัชนี FTSE’s
EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITs Net Total Return
SGD โดยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์จะลงทุนในกอง REIT ที่จด
ทะเบียนในสิงคโปร์ อีกร้อยละ 30 ลงทุนใน REIT ของฮ่องกง
และมาเลเซีย
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and  Clearstream ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น้ า ข อ ง ร ะ บ บ
TARGET2-Securities (T2S) ด าเนิ น การไปด้ ว ยดี แต่ ย ัง เป็ น
Clearing: HKEX) อยู่ระหว่างการศึกษาการพัฒนาการเชื่อมต่อ
เพียงก้าวแรกของการรวมระบบชาระราคาและส่งมอบของกลุ่ม
ระบบซื้อขายตลาดตราสารหนี้ระหว่างฮ่องกงและจีน ซึง่ จะช่วย
ประเทศยุโรปที่ยงั ต้องติดตามผลเมื่อตลาดโดยรวมดาเนินการ
ตอกย้าบทบาทของฮ่องกงในการเป็ น gateway ในการเชื่อมต่อ
พร้อมกัน
ตลาดจีนกับตลาดทัวโลก
่
 ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ร่ ว มกับ ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Rules and Regulation
Stock Exchange: LuxSE) แ ล ะ มห า วิ ท ย า ลั ย Central  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
University of Finance and Economics (CUFE) ของปั ก กิ่ง
เปิ ด รับ ฟั ง ความคิด เห็นในการปรับ ปรุ งการดาเนิ น งานเพื่อ ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูม้ สี ่วนร่วมในตลาดในปั จจุบนั ดังนี้
เปิ ดตั ว CUFE-CNI Green Bond Index Series ซึ่ ง เป็ นดั ช นี
1) เพิ่ม Minimum Bid size จาก 0.005 เป็ น 0.01 ดอลลาร์
กรีนบอนด์ของจีนดัชนีแรกที่มกี ารเผยแพร่ quotes ควบคู่ในจีน
สิง คโปร์ สาหรับหุ้น ที่มีราคาระหว่ า ง 1.00 ถึง 1.99 ดอลลาร์
และยุโรป โดยจะใช้เป็ นตัวชีว้ ดั และเครื่องมือในการลงทุนสาหรับ
สิง คโปร์ เพื่อ เพิ่ม การมีส่ว นร่ วมจากผู้ลงทุ น รายย่ อย 2) เพิ่ม
พันธบัตรเพื่อสิง่ แวดล้อมของจีน
ระดับราคาในการบังคับซือ้ /บังคับขายจาก +/- 20 bids เป็ น +/ ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ต เ กี ย ว ( Tokyo Commodity
30 bids และ 3) เลื่ อ นเวลาพัก การซื้ อ ขายระหว่ า งวัน จาก
Exchange: TOCOM) เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Platinum Rolling
12.30 – 14.00 น.เป็ น 12.00 – 13.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับ
Spot Futures” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
ตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย
 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ป ร ะ ก า ศ เ ปิ ด ตั ว International Securities  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ออก
เกณฑ์การเสนอขายหุน้ ใหม่ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรกสาหรับ
Market (ISM) เพื่อเป็ นตลาดทางเลือก (MTF) ใหม่ ภายใต้การ
หุ้นบนกระดานหลัก โดยจะต้องเปิ ดให้ผู้ลงทุนรายย่อยจองหุ้น
กากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ เป็ นตลาดเพื่อรองรับการออก
อย่างน้อยร้อยละ 5 หรือ 50 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ของหุน้ ทีเ่ สนอ
primary debt โดยมีกลุ่มลูกค้าสถาบันเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก มี
ขาย อย่างใดอย่างหนึ่งทีน่ ้อยกว่า เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
กาหนดเปิ ดตัวภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้
ผูล้ งทุนรายย่อย และมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560
 Euronext ร่ ว มมื อ กั บ Morningstar พั ฒ นาดั ช นี เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
เป็ นต้นไป
ตัวชีว้ ดั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ
 ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ได้ออกแนวทาง
ในการบริหารความเสีย่ งด้วย
ส า ห รั บ กา รจั ด ท า ค า อธิ บ า ย แ ล ะ วิ เ ค รา ะ ห์ ง บ ก า ร เงิ น
(Management Discussion and Analysis disclosure guide)
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เพื่อสนับสนุ นให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเตรียมการนาเสนอ
 ส านั ก งานก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ข อง
และเปิ ดเผยข้อ มู ล ได้ อ ย่ า งชัด เจน มีค วามหมาย เน้ น ด้ า น
สหรัฐอเมริ กา (US SEC) ปรับระยะเวลาชาระราคาและส่งมอบ
คุณภาพและการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์จากเดิมเป็ น T+2
 หน่ วยงานก ากั บ และดู แ ลการเงิ นของญี่ ปุ่ น (Japan's
 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์และหน่ วยงานด้านชาระราคาและส่ ง
Financial Services Agency: JFSA) เตรียมการจัดทางานวิจยั
มอบของญี่ ปุ่ น เปิ ดเผย มี บ ริ ษ ัท ทางการเงิ น จ าน วน 26
เกีย่ วกับการซือ้ ขายทางการเงินของระบบ Blockchain
บริษั ท ที่ส นใจเข้ า ร่ ว มการทดลองใช้ ร ะบบ Blockchain และ
 ตลาดหลักทรัพย์ออสโลว์ (Oslo Bors) เปิ ดเผยข้อกาหนดทาง
Distributed Ledger Technology (DLT) ซึง่ จะมีการเปิ ดเว็บไซต์
เทคนิ ค ของ 9.2-upgraded Millennium Gateways ที่ จ ะมี ผ ล
ของกลุ่มภายเดือนมีนาคม 2560 นี้
น ามาใช้ ภ ายในสิ้น ปี 2560 เพื่ อ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ข อง
 DTCC-Euroclear Global Collateral น า เ ส น อ บ ริ ก า ร
MiFID II
Inventory Management Service (IMS) เพื่ อ เอื้ อ ให้ ส มาชิ ก
สามารถเคลื่อนย้ายหลักทรัพย์จากสหรัฐอเมริกาสู่กลุ่มประเทศ
ยุโรปเป็ นหลักประกันได้สะดวกขึน้
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หน่ วยงานกากับดูแลของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ไ ด้ สั ง่ ใ ห้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ ง คโ ปร์
(Singapore Exchange: SGX) ปรับปรุงกระบวนการกูค้ นื ระบบ
และกระบวนการดาเนินงานภายใน 24 เดือน เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับทีไ่ ด้เกิดขึน้ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559
โดย SGX จะสนับสนุ นเงินจานวน 1.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อดาเนิน
มาตรการดังกล่าวร่วมกับโบรกเกอร์ ทัง้ นี้ ในการกูค้ นื ระบบ MAS
กาหนดให้ระบบทีม่ คี วามสาคัญสูงจะต้องกลับมาใช้งานได้ภายใน
4 ชัวโมง
่
ตล า ด อ นุ พั น ธ์ อิ ส ตั น บู ล ( Borsa Istanbul Derivatives
Market: VIOP) เริ่ม ใช้ ร ะบบซื้อ ขายอนุ พ ัน ธ์ ใ หม่ เ มื่อ วัน ที่ 6
มีนาคม 2560 ซึง่ พัฒนาโดย Nasdaq Technology โดยใช้ระบบ
ซอฟแวร์ Genium INET ที่ค รอบคลุ ม ทัง้ ระบบซื้อ ขาย ระบบ
ช าระราคา ระบบบริห ารความเสี่ย ง และระบบการเก็บ ข้อ มู ล
ระบบใหม่น้ีเป็ นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่าง
VIOP และ NASDAQ ในการพัฒ นา BISTECH Technological
Transformation program ซึ่ง ประสบความสาเร็จ ในการเริ่ม ใช้
ระบบซือ้ ขายตราสารทุนไปเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2558
Thomson Reuters แ ล ะ Finatex ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ที่
ให้บ ริก ารด้า น Fintech ร่ ว มมือ กัน พัฒ นาการให้บ ริก ารข้อ มู ล
“Social Indicator” ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ที่ จ ดทะเบี ย นในญี่ ป่ ุ นที่ ป รากฎบนเครื อ ข่ า ยสัง คม ( Social
networking) และแปลงเป็ นข้อ มู ล ตัว เลขที่ต อบสนองต่ อ การ
ตัด สิน ใจลงทุน ของนัก ลงทุน ทัง้ นี้ บริการนี้ จะเปิ ด ใช้งานผ่ า น
แพลทฟอร์ม ข้อมูลของ Thomson Reuters โดยเน้ น ให้บ ริก าร
กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเริม่ ใช้บริการได้ มิถุนายน 2560
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ยุโรป (European
Securities and Markets Authority: ESMA) เผยความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภายใต้กรอบเกณฑ์ EMIR โดยเป็ นการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่ วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์
ในประเทศบราซิล ญีป่ ่ นุ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดูไบ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ซ าอุ ดิ อ าระเบี ย (Tadawul) และ ตลาด
หลักทรัพย์ญี่ปนุ่ (Japan Exchange Group: JPX) ร่วมลงนาม
บัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ระหว่ า งกัน เมื่อ วัน ที่ 14 มีน าคม
2560 เพื่อการแลกเปลีย่ นข้อมูลและความสัมพันธ์ทแ่ี น่ นแฟ้ นยิง่
ขึน้
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หน่ วยงานกากับดูแลของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) และ หน่ วยงานกากับดูแลด้านการเงินและ
ตลาดทุนของญี่ ปุ่น (Financial Services Agency: FSA) ได้
ประกาศจัดตัง้ กรอบความร่วมมือเพื่อเพิม่ ความสามารถในการ
เชื่อมโยงฟิ นเทคระหว่างสองประเทศ กรอบความร่วมมือดังกล่าว
จะท าให้ MAS และ FSA สามารถแนะน าบริ ษั ท ฟิ นเทคใน
ประเทศระหว่างกันได้ รวมไปถึงกระบวนการในการติดต่ อกับ
หน่ วยงานกากับ เช่น การขอใบอนุ ญาต และแผนการใช้ขอ้ มูลที่
เกีย่ วข้องกับนวัตกรรมด้านบริการทางการเงินร่วมกันของทัง้ สอง
ตลาด นอกจากนี้ MAS ยัง สร้า งความร่ ว มมือ กับ Abu Dhabi
Global Market (ADGM) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านฟิ นเทคและ
ธุรกรรมข้ามตลาดระหว่างสองประเทศอีกด้วย
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลทางการเงิ นของญี่ ปุ่ น (Japan’s
Financial Services Agency: JFSA) กับ หน่ วยงานกากับดูแล
ของอัง กฤษ (Financial Conduct Authority: FCA) ร่ ว มมือ
แลกเปลี่ยนกรอบการทางานกฏเกณฑ์เพื่อสนับสนุ นกลุ่มบริษัท
Fintech
Clearstream และ China Central Depository and Clearing
Company (CCDC) ของจี น ลงนามในบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่ว มมือ (MoU) เพื่อ ส่ง เสริมตลาดพันธบัต รของจีน โดยขยาย
บริก ารด้ า นการช าระราคาและรับ ฝากส าหรับ กลุ่ ม นั ก ลงทุ น
ต่างประเทศ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ร่ ว มมือ กับ Bank of China (BOC) ส่ ง เสริม โครงการ
Belt and Road เพื่อเพิม่ ธุรกรรมทางการเงินข้ามตลาด มุ่งเน้น
สนับสนุ น บริษัท ขนาดเล็ก และขนาดกลางด้า นนวัต กรรม การ
พัฒ นาแพลทฟอร์ม การเชื่อ มต่ อ รวมถึง สิน ค้า นวัต กรรมและ
บริการเพื่อสนับสนุนธุรกรรมข้ามตลาด
ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) และ
ตลาดสิ นค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต้ าเหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพนักงานระหว่างกัน เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทัง้ ด้านตลาดทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย
ต่อไป
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1-3 มีนาคม 2560

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม The 26th ASEAN Exchanges CEOs Meeting ณ เมือง
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือและร่วมพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการ ASEAN Exchanges
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ พัฒนาการที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม ประเทศ
อาเซียน

13 มีนาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์ไดวา ซิเคียว
ริตจ้ี ดั งาน "SET Roadshow 2017: Sustainable Thailand" พาบริษทั จดทะเบียน 9 แห่งเดินทางไปพบผู้
ลงทุนสถาบันทีเ่ ขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลู้ งทุนสถาบันเข้าร่วมจานวน
33 กองทุน และมีจานวนการประชุมทัง้ สิน้ กว่า 120 ครัง้

21 มีนาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Robert Lauer เอกอัคราชทูตลักเซมเบอร์กประจาประเทศ
ไทย และแลกเปลีย่ นมุมมองในการพัฒนาตลาดทุนของทัง้ สองประเทศ และรับฟั งบทบาทการทางานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและภูมภิ าค

30 มีนาคม 2560

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ร่ ว มกับ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด จัด งาน " SET Korea
Roadshow 2017" พาบริษทั จดทะเบียนไทยเดินทางไปพบผูล้ งทุนทีส่ าธารณรัฐเกาหลีเป็ นครัง้ แรก
ซึง่ เป็ นเป็ นตลาดใหม่ทม่ี มี ลู ค่าเงินลงทุนขนาดใหญ่และส่วนมากเป็ นกองทุนทีล่ งทุนในหุน้ แบบระยะยาว
แต่ยงั มีมลู ค่าการซือ้ ขายในตลาดหุน้ ไทยค่อนข้างน้อย
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