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รัฐ บาลกัม พู ช าเต รี ย ม จัด ตัง้ ต ล าดซื้ อ ขายต ราสารหนี้
ภาคเอกชน เพื่อเปิ ดให้เอกชนระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้
ได้เป็ นครัง้ แรก โดยตราสารหนี้ภาคเอกชนนี้จะระดมทุนเป็ นเงิน
เรียล และเข้าจดทะเบีย นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา
(Cambodia Securities Exchanges: CSX) ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
พัฒนาระบบซือ้ ขายและร่างกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการซือ้ ขายตรา
สารหนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange: HNX)
เตรี ย มเปิ ดให้ บ ริ ก ารตลาดซื้ อ ขายสิน ค้ า อนุ พ ัน ธ์ ใ นเดื อ น
สิงหาคม 2560 โดยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบซื้อขายและ
ระบบปฏิบ ัติก าร ปั จ จุ บ ัน มีบ ริษัท หลัก ทรัพ ย์ 6 แห่ ง ที่ไ ด้ร ับ
ใบอนุ ญ าตซื้อ ขายอนุ พ ัน ธ์ และมี VietinBank ท าหน้ า ที่เ ป็ น
ตัว กลางช าระราคา ซึ่ง สินค้า อนุ พ ัน ธ์ตัว แรกที่จ ะเริ่ม ซื้อ ขาย
ได้แก่ VN30 Index Futures
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) ได้รบั 3
รางวัล ในงาน Global Banking and Finance Review Awards
ปี 2560 ประกอบด้ ว ย รางวั ล Most Innovative Global
End-to-End Shariah-Compliant Investing Platform Asia
2017 รางวัล Best Commodity Trading Platform Asia 2017
และรางวัล Best Islamic Exchange Asia 2017
ต ล า ด อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) ได้ ร ั บ รางวั ล Financial Derivatives Exchange of
the Year ในงาน Asian Banker Financial Market Awards
2017 นับเป็ นปี ที 3 ที่ TAIFEX ได้รบั รางวัลนี้ ซึ่งเป็ นรางวัลที่
เป็ นทีย่ อมรับในแวดวงผูป้ ระกอบการทางการเงินในเอเชีย
ตลาดหลักทรัพย์ไอริ ช (Irish Stock Exchange: ISE) ได้รบั
รางวัล #1 Irish SME workplace และได้รบั การจัดอันดับเป็ น
ห นึ่ ง ใ นห้ า ข อง European financial services workplaces
ติด ต่ อ กัน เป็ น เวลา 3 ปี นอกจากนี้ มี 5 บริษั ท ในประเทศ
ไอร์แลนด์ได้รบั การจัดให้อยู่ใน Best Workplaces in Europe
ในงาน European Awards ประจาปี 2560
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ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)
และ Astana International Financial Center Authority of
Kazakhstan (AIFC) ลงนามในสัญ ญาร่ ว มลงทุ น ในการจัด ตัง้
Astana International Exchange โดยตามข้อตกลง SSE ซึง่ เป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับ AIFC จะถือหุน้ ของ Astana International
Exchange ร้อยละ 25.1 และสนับสนุ นในการให้คาปรึกษาด้า น
เทคโนโลยี การวางแผนทางธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด ความร่วมมือนี้นบั เป็ นอีกก้าวสาคัญของความร่วมมือกับ
นานาชาติในโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนด้วย
MSCI ประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดอิ าระเบีย (Saudi Stock
Market: Tadawul) อยู่ ใ น watch-list เพื่อ ยกระดับ เข้า สู่ ก ลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ อันเป็ นผลจากการทีห่ น่วยงานกากับดูแล
ข อ ง ซ า อุ ดิ อ า ร ะ เ บี ย ( Saudi Arabian Capital Market
Authority: CMA) ปรับเปลีย่ นกฎเกณฑ์ทส่ี ่งผลในการเพิม่ จานวน
นักลงทุนต่างประเทศที่มคี ุณภาพให้กบั ตลาดทุน รวมถึงการปรับ
ระยะเวลาการช าระราคาและส่ง มอบจาก T+0 เป็ น T+2 ตาม
มาตรฐานสากลด้วย
MSCI ประกาศจะรวมหุ้ น ของบริ ษั ท จี น ที่ ซ้ื อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น (A Shares) ในดัชนีตลาดเกิด
ใหม่ของ MSCI โดยจะเริม่ ในเดือนมิถุนายน 2561 ซึง่ การรวม
หุน้ ในดัชนีตลาดเกิดใหม่น้ีแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการ
เติบโตของตลาดหุน้ A Shares สาหรับนักลงทุนต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แคนาดา Toronto Stock Exchange (TSX)
และ TSX Venture Exchange (TSXV) ประกาศขยายธุรกิจเข้า
ไปยัง อิส ราเอล โดยเน้ น สร้ า งความสัม พัน ธ์ใ นวงธุ ร กิจ ของ
อิสราเอลและพิจารณาโอกาสทางธุรกิจเพิม่ เติม พร้อมสนับสนุ น
ให้บ ริษัท อิส ราเอลเข้า มาจดทะเบีย นหลัก ทรัพ ย์ใ นแคนาดา
เพิม่ ขึน้ ซึ่งจะได้รบั ประโยชน์ในการเชื่อมต่อไปยังนักลงทุนใน
อเมริก าเหนื อ รวมถึ ง โอกาสที่จ ะเข้า ถึ ง การจดทะเบีย นใน
สหรัฐอเมริกา และการสนับสนุ นทางการเงินและงานวิจยั จาก
กลุ่มวาณิชธนกิจทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงในแคนาดา
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เปิ ด  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล ั ก เ ซ ม เ บิ ร์ ก ( Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) และตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai
ตัวฟิ วเจอร์สที่อ้างอิงชุดดัชนีของตลาดเอเชียกลุ่มตลาดที่กาลัง
เติบโต ประกอบด้วย ไต้หวัน จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย โดย
Stock Exchange: SSE) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดย
พิจารณาจากผลตอบแทนรวมสุทธิ (net total return: NTR) ซึ่ง
จัดทาข้อตกลงเพิม่ เติมเพื่อเปิ ดตัวดัชนี Green Bond Index ซึ่ง
คานวณโดย MSCI ทัง้ นี้ SGX นับเป็ นตลาดแห่งเดียวในเอเชียที่
จะติดตามผลประกอบการของพันธบัตรเพื่อสิง่ แวดล้อม (green
น าเสนอฟิ วเจอร์ส อ้า งอิง ดัช นี ข อง MSCI ทัง้ ในรูป ของ price
bond) ของจีนทีเ่ ป็ นสกุลเงินหยวนและใช้เพื่อสนับสนุ นเงินทุนให้
return และ NTR
โครงการเพื่อสิง่ แวดล้อมด้วย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ Nasdaq เปิ ดตั ว ฟี เจอร์ ใ หม่ Auction on
Clearing: HKEX) เปิ ดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคาในสกุล
Demand ที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ความโปร่งใส
เงิน หยวนและดอลลาร์ส รอ. ซึ่ง เป็ น คู่แ รกของสัญ ญาซื้อ ขาย
ของ MiFID II เพื่อใช้ในการจัดการคาสังซื
่ อ้ ขายรายการใหญ่ให้ดี
ล่ ว งหน้ า สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ท่ีจ ะมีก ารส่ ง มอบแบบ physical ใน
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีกาหนดเริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 7
ฮ่องกง โดยเป็ นสัญญา 12 เดือน กาหนดเปิ ด ซื้อขายในเดือ น
มิถุนายน 2560 ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์นอร์ดกิ
สิงหาคม และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายในช่วง 6 เดือน  BATS Global Markets (BATS) มีแผนเปิ ดตัวดัชนีใหม่ จานวน
แรก
18 ดั ช นี ในวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2560 ประกอบด้ ว ย Bats
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Eurozone 50, Bats Nordic 40 แ ล ะ Bats Europe All
Clearing: HKEX) แ ล ะ China Exchanges Service
Companies นอกจากนี้ BATS ยัง เสนอทางเลือ กส าหรับ การ
ได้รบั ส่วนลดค่าธรรรมเนียมเพิ่มเติม และจะไม่มีการปรับเพิ่ม
Corporation (CESC) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ า งตลาด
ค่าธรรมเนียมในปี น้ี
หลักทรัพย์ฮ่องกง เซีย่ งไฮ้ และเซินเจิน้ ศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การจัดทาดัชนี Belt & Road Index เพื่อเพิม่ โอกาสการลงทุนใน  CME Group เปิ ดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Australian Wheat
FOB (Platts) กาหนดเริม่ ซือ้ ขายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ใน
ธุรกิจตามเส้นทาง Belt & Road
CME Globex โดยสั ญ ญาการซื้ อ ขายจะอ้ า งอิ ง ราคาตาม
China Construction Bank (CCB) น าหุ้ น กู้เ ข้า จดทะเบีย นที่
Australian premium white wheat และใช้สกุลเงินดอลลาร์สรอ.
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Dubai มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์
ในการซือ้ ขาย
สรอ. นับเป็ นการตอกย้าการเติบโตของธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์และภูมภิ าคตะวันออกกลาง
Nasdaq Corporate Solutions ซึ่ง เป็ นธุ ร กิจในเครือ Nasdaq Information Technology
ประกาศแผนการขยายบริการแอพลิเคชันบนมื
่
อถือ “Nasdaq IR  ตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา (Cambodia Securities Exchange:
Insight” ซึ่ง จะปรับ ปรุ ง ระบบสังกระบวนการท
่
างานด้ว ยเสีย ง
CSX) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบซือ้ ขายออนไลน์รวมถึงการซือ้ ขาย
พัฒนาชุ ดคาสัง่ (Function) สาหรับ ฝ่ ายนักลงทุน สัมพัน ธ์ และ
ผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Trading System: MTS) เพื่อเป็ นระบบ
Investor Relations Officers (IRO) on-the-go โดย Nasdaq IR
ซือ้ ขายออนไลน์กลางสาหรับบริษทั หลักทรัพย์ในประเทศและนัก
Insight จะพัฒนาและเปิ ดให้ได้ใช้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560
ลงทุน ทัง้ นี้ MTS พัฒนาโดย Korea International Cooperation
B3 ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น จากการควบรวมกิจ การระหว่ า ง
Agency และมีแผนจะเริม่ เปิ ดการซือ้ ขายได้ปลายปี 2560
BM&FBOVESPA และ CETIP ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในละติน  Avelacom ผูใ้ ห้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ประกาศ
อเมริกา ได้ร่วมมือกับ S&P Dow Jones Indices เปิ ดตัว “S&P/
ขยายเครือข่ายในเมืองริยาด เพื่อให้ตลาดทุนโลกเข้าถึงข้อมูล
BOVESPA Non-State Owned Enterprises Index” ซึ่ ง เ ป็ น
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซ าอุ ดิอ าระเบีย (Saudi Stock Market:
Index ทีส่ ะท้อนหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องในการซือ้ ขายสูงสุดใน
Tadawul) ได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์
ตลาดหลักทรัพ ย์บราซิล (Brazilian Stock Exchange) ที่ไม่ถู ก  Deutsche Börse Venture Network ขยายเครื อ ข่ า ยไปยั ง
ควบคุ ม โดยภาครัฐ ทัง้ นี้ หลัก ทรัพ ย์ใ นดัช นี ต้อ งจดทะเบีย น
โปแลนด์ โดยเป็ นแพลทฟอร์มทีจ่ ะรวบรวมนักลงทุนต่างชาติและ
มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนและมีการซื้อขายอย่างน้อยร้อยละ 95
บริษัทสตาร์ทอัพของยุโรป เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
ของวันทาการซือ้ ขาย อีกทัง้ ต้องมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันไม่ต่ า
จัดการเงินทุนเพื่อการเติบโต ปั จจุบนั มีสตาร์ทอัพของโปแลนด์
กว่า 10 ล้านเฮอัล
อยู่ 2 บริษทั
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TGE (Polish Power Exchange) แ ล ะ ตลา ดห ลั ก ท รั พ ย์  SIX Securities Services เ ปิ ด ตั ว บ ริ ก า ร Advanced
Settlement ซึง่ เป็ นโซลูชนส์
ั ่ การชาระราคาและส่งมอบทีร่ วมศูนย์
Nasdaq ประกาศเปิ ดตัวระบบซือ้ ขายใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาโดย Nasdaq
ด้ ว ยระบบอัต โนมั ติ และ STP แบบเรี ย ลไทม์ ผ่ า น single
เพื่อกระตุน้ ปริมาณการซือ้ ขายใน TGE และเพิม่ ความยืดหยุ่นใน
interface เพื่อช่วยลดความเสีย่ งและลดต้นทุนการดาเนินงาน
การทางานพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ซึง่ รวมถึง
การเพิม่ สินค้าโภคภัณฑ์และอนุ พนั ธ์ด้วย ระบบใหม่น้ีมกี าหนด  CME Group ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการกากับการซื้อขาย
สัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า สิน ค้า โภคภัณฑ์ (Commodity Futures
เปิ ดตัวต้นเดือนกรกฎาคม 2560
Trading Commission: CFTC) เพื่อให้บริการชาระราคาสาหรับ
 หน่ วยงานกากับดูแลอุตสาหกรรมการเงิ นของสหรัฐอเมริ กา
OTC FX options โดยจะเริม่ ที่ OTC FX options ใน 7 สกุลเงิน
(Financial Industry Regulatory Authority: FINRA) ไ ด้
ไ ด้ แ ก่ AUD, EUR, GBP, CAD, CHF, JPY แ ล ะ USD
เริ่ม ต้น ใช้ “Innovation Outreach Initiative” ซึ่ง จะสนับ สนุ น ให้
นอกจากนี้ ยังมีแผนทีจ่ ะเปิ ดตัว G7 FX Options ภายในปี 2560
FINRA สื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ อุ ต สาหกรรมหลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า งมี
นี้ดว้ ย
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ FINRA เข้าใจนวัตกรรมฟิ นเทคและ
 Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ซึ่ ง เป็ น
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมได้ดยี งิ่ ขึน้
องค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แ ลธนาคารในสหรั ฐ อเมริ ก า ประกาศ
 ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) บรรลุขอ
้ ตกลงกับ Colombian
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่ง
CCP เพื่อทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีของ BME สาหรับการชาระราคาและ
จะเริม่ มีผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โดยจะเปลีย่ นรอบระยะเวลา
ส่งมอบสวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps) กาหนดเริ่ม
การช าระราคาและส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ให้สนั ้ ลง จาก T+3 เป็ น
ให้บริการภายในสิน้ ปี 2560 นี้ ทัง้ นี้ การจัดทาข้อตกลงนี้เป็ นส่วน
T+2 ครอบคลุมทัง้ หลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐและเอกชน และหน่ วย
หนึ่ ง ของนโยบายของ BME ที่ต้ อ งการขายเทคโนโลยีไ ปยัง
ลงทุน
ต่างประเทศ อีกทัง้ เป็ นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ตลาด
หลักทรัพย์ในแถบละตินอเมริกาด้วย
 TMX Group ป ระ กา ศ เลื อ ก Tata Consultancy Services
(TCS) เพื่อ จัด ท า TCS BaNCS แพลทฟอร์ม ใหม่ ส าหรับ การ Regulation
ช าระราคาและส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ข องแคนาดา โดยจะแทนที่
 ตลาดหลัก ทรัพย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) ประกาศ
ระบบเดิม ที่ Canadian Depository for Securities (CDS) และ
ข้ อ ก า ห นด ใ ห ม่ แ ละ กฎ ร ะ เบี ย บ ส า ห รั บ ต ล า ด Leading
Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC) ใช้ ง าน
Entrepreneur Accelerator Platform (LEAP) ซึ่ง ตลาดที่จ ัด ตัง้
อยู่ในปั จจุบนั
ขึ้นใหม่น้ีมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
(SMEs) สามารถเข้าถึงและระดมทุนผ่านตลาดทุนได้
Post Trade Services
 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) เปิ ด
ให้ประชาชนทัวไปให้
่
ความเห็นต่ อข้อเสนอในการปรับเปลี่ย น
 ศูน ย์ร บ
ั ฝากหลัก ทรัพ ย์ร สั เซี ย หรื อ National Settlement
สัญญาอนุ พนั ธ์อ้างอิงยางในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์
Depository (NSD) เปิ ดตัวโครงการใหม่ “One Stop Shop” ซึ่ง
สิงคโปร์ เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั ดัชนี Global Benchmark
พัฒนาขึน้ ร่วมกับธนาคารแห่งรัสเซีย และสถาบันเก็บข้อมูลชัน้ นา
SICOM Rubber Derivatives โดยเน้ น พิ จ ารณากระบวนการ
ของรัสเซียและต่างชาติ เพื่อให้บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ทส่ี มัครใจ
ทางานในการส่งมอบยางแบบ physical อนึ่ง สัญญาดังกล่าวเป็ น
สามารถนาส่งข้อมูลทีต่ อ้ งการเปิ ดเผยผ่านโครงการนี้
เครื่องมือในการซื้อขายและบริห ารความเสี่ยงที่มีความสาคัญ
 ศูน ย์ร บ
ั ฝากหลัก ทรัพ ย์ร สั เซี ย หรื อ National Settlement
อย่างยิง่ ต่อผูผ้ ลิตยางเพื่อใช้ในการกาหนดราคาวัตถุดบิ ยางจาก
Depository (NSD) ให้บริการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแอฟริกาตะวันตก
แบบ Delivery versus Payment (DVP) โดยท ารายการผ่ า น
บัญชีทเ่ี ปิ ดไว้กบั ธนาคารแห่งรัสเซีย
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ประกาศปรับ ข้อ กาหนดเพื่อ ส่ง เสริม การซื้อ
ขายของ Renminbi (RMB) Currency Futures มีผลตัง้ แต่ วนั ที่
10 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย การขยายช่วงเวลาการซือ้ ขาย
ในเวลาทาการเพิม่ ขึ้น 30 นาที และนอกเวลาทาการเพิม่ ขึ้น 1
ชัวโมง
่
15 นาที การปรับปรุง market maker ให้มปี ระสิทธิภาพ
ขึน้ รวมทัง้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับการชาระราคาเป็ นเงิน
สด จนถึงสิ้น ปี 2560 โดยปริมาณการซื้อขาย RMB Currency
Futures เฉลีย่ ในช่วงห้าเดือนแรกของปี น้ีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (NZX) ประกาศทบทวนโครงสร้าง
ตลาดทุน เนื่องจากโครงสร้างปั จจุบนั ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของบริษัท จดทะเบีย นขนาดเล็ก ที่สุด ในนิ ว ซีแ ลนด์ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดย NZX จะเริม่ กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง
ตลาดและทบทวนเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่ภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2560
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น ดู ไ บ (Dubai Financial
Services Authority: DFSA) อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท FinTech ขอ
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารทางการเงิน ที่เ รีย กว่ า
Innovation Testing Licence (ITL) ส าหรับ พัฒ นาและทดสอบ
แนวความคิ ด ของนวั ต กรรมภายใน Dubai International
Financial Centre (DIFC) โดยไม่ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับด้าน
กฎเกณฑ์ทต่ี ามปกติใช้กบั บริษทั regulated firms
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อิ สราเอล (Tel Aviv Stock Exchange:
TASE) ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในเงื่อนไขการเข้าเป็ น
สมาชิ ก ใหม่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะยกเลิ ก
ข้อกาหนดจานวนขัน้ ต่ าของลูก ค้าและมูลค่าโดยรวมของกลุ่ ม
หลัก ทรัพ ย์ข องลูก ค้า เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ยสองปี ตลอดจนการ
ยกเลิกการทดลองเป็ นสมาชิกด้วย
World Federation of Exchanges (WFE) ต อบ กลั บ ไ ป ยั ง
European Commission ใ น หั ว ข้ อ “FinTech: A more
competitive and innovative European financial sector” โดย
เน้นว่ากฎเกณฑ์ขอ้ บังคับทีม่ ตี อ้ งช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนตลาด พร้อมปกป้ องนักลงทุนและระบบการเงิน
โดยข้อ บัง คับ ที่มีอ ยู่จ ะต้อ งครอบคลุ ม แอพลิเ คชัน่ ของฟิ น เทค
นอกจากนี้ หน่ วยงานใน EU ทีต่ ้องดูแลทางการเงินควรมีความ
เข้า ใจเทคโนโลยีแ ละแอพลิเคชัน่ ต่ า งๆ ก่อ นจะออกกฎเกณฑ์
เป็ นต้น
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
บริ ษั ท Exploit Technologies (ETPL) ซึ่ ง เป็ นบ ริ ษั ท เชิ ง
พาณิชย์ของสานักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจยั ของ
สิงคโปร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุ น
บริษัท start-ups และ SMEs ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึง
การใช้เงิน ทุนให้เกิด ประสิทธิภ าพมากขึ้น ผ่านการเสริม สร้า ง
ฐานะทางการเงินและความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กรที่
เติบโตสูง ซึง่ คาดว่าจะผลักดันการเติบโตทางธุรกิจและเพิม่ มูลค่า
สาหรับเศรษฐกิจของสิงคโปร์
หน่ วยงานกากับดูแลของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) และหน่ วยงานกากับดู แลของเดนมาร์ ก
(Danish Financial Supervisory Authority: Danish FSA)
ร่ ว มลงนามความร่ ว มมือ ด้า นฟิ นเทค ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ
สนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษทั ฟิ นเทคไปยังอีกประเทศ
หน่ วยงานกากับดูแลของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) แ ล ะ Association of Supervisors of
Banks of the Americas (ASBA) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุ นการเชื่อมโยงธุรกรรมฟิ นเทคระหว่าง
สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา โดยจะศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
พัฒ นาโครงการที่เ ป็ น นวัต กรรมทางเทคโนโลยีร่ ว มกัน อาทิ
blockchain และ big data เป็ นต้น
Singapore Diamond Investment Exchange (SDiX) ซึ่งเป็ น
ตลาดสินค้า โภคภัณฑ์แ ห่งแรกที่มีการส่งมอบเพชรในรูปแบบ
physical ประกาศร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท Kynetix
ซึง่ เป็ นผูน้ าด้านการแปลงข้อมูลสินค้าให้อยู่ในรูปของดิจติ อล และ
บริษทั Everledger ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านระบบงาน blockchain
และ distributed ledger โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ตรวจสอบว่ า
ระบบการยืนยันตัวตนในระบบงาน blockchain สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการซือ้ ขาย
เพชรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) แ ล ะ ตลาดหลั ก ท รั พ ย์ บอมเบย์ (Bombay Stock
Exchange: BSE) ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดทุนในด้านการพัฒนา
SMEs และบริษทั นวัตกรรมของทัง้ สองประเทศ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) และ Chinese Gold and Silver Exchange
Society (CGSE) ร่ ว มกัน ลงนามบัน ทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมือ
ด้านการส่งเสริมการขายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ค า ซั ค ส ถ า น ( Kazakhstan Stock
Exchange: KASE) และ ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow
Exchange) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ท างานร่ ว มกั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศ
คาซัคสถานและรัสเซีย



ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq และ บริษัท VNG ซึ่งเป็ นบริษัทชัน้
น าในเวีย ดนามที่ใ ห้ บ ริก ารระบบการจ่ า ยเงิน แพลทฟอร์ ม
โทรศัพท์มอื ถือ และสือ่ ตีพมิ พ์ออนไลน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้ VNG นาหุ้นเข้าซื้อขาย (IPO) ใน
Nasdaq โดย Nasdaq จะสนับสนุ น VNG ให้เข้าถึงตลาดทุนของ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

International
5-6
มิ ถนุ ายน 2560 Activities
ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ WFE และการประชุม Working Committee
เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการ
หารือ เตรีย มความพร้ อ มในการเป็ นเจ้ า ภาพการประชุ ม General Assembly & Annual Meeting ที่
กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน 2560

5-7 มิ ถนุ ายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสานักงาน ก.ล.ต. และ สถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai IOD) สั ม มนาในหั ว ข้ อ “Driving toward the Sustainable Economic Growth” เพื่ อ แบ่ ง ปั น
ประสบการณ์การพัฒนาองค์ความรูใ้ นเรื่อง การจัดตัง้ กองทรัสต์โครงสร้างพืน้ ฐาน การเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และบรรษัทภิบาลทีด่ ขี องผูเ้ กีย่ วข้องในตลาดทุน ให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของ สปป.ลาว
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

21 มิ ถนุ ายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง
(GMS Focus) ต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 5 โดยมีผบู้ ริหารตลาดหลักทรัพย์และหน่ วยงานกากับดูแลจากประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา เข้าร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และหรือกับตลาดทุน GMS ในการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานร่วมกัน เพื่อเพิม่ ทางเลือก
ในการระดมทุน และการลงทุนในภูมภิ าค

21 มิ ถนุ ายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Nomura Securities ประเทศญีป่ ่ นุ เนื่องในโอกาสเดินทาง
มาศึกษางานเรื่องภาพรวมและพัฒนาการตลาดทุนไทย

22 มิ ถนุ ายน 2560

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ร่ ว มกับ รัฐบาลไทย จัด งาน “Thailand's Big Strategic Move" เพื่อ ให้ข้อ มู ลแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและโครงการสาคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 c]t.sh
มุม มองการส่ง เสริมการค้าการลงทุ น และภาคตลาดทุน แก่ผู้บริห ารระดับสูง ผู้ลงทุ นสถาบันไทยและ
ต่างประเทศ

23 มิ ถนุ ายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (สพพ หรือ NEDA) ซึง่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีร่ ะดับกลาง—สูง จานวน 15 คนจากกลุ่มประเทศ
CLMV และ ภูฎาน โดยจัดให้ศกึ ษาดูงานด้านบทบาทหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการส่งเสริมการ
อบรมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

29 มิ ถนุ ายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศเมียนมา ภายใต้โครงการ SCB
Bankers Academy: Myanmar banker leadership program

June 2017
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