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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดตัว “MOEX Innovations” บริษทั ย่อยในเครือบริษัทใหม่ ที่
มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีฟินเทค โดย MOEX มีแผนจะ
ลงทุนสูงถึง 1.2 พันล้านรูเบิลรัสเซียในโครงการและบริษัทที่
มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดย MOEX Innovations จะจัดการ
เทคโนโลยีก ารกระจายข้อ มู ลทางตลาดร่ ว มกับ การ พัฒ นา
เทคโนโลยีและแพลทฟอร์มเพื่อเพิม่ เงินทุนในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) การใช้เทคโนโลยี blockchain ในระบบ
หลังการซือ้ ขาย การให้บริการทางเทคโนโลยีเพิม่ การลงทุนใน
ภาคเอกชน และการพัฒนาโซลูชนทางการค้
ั่
า
สมาพั น ธ์ ต ลาดหลั ก ทรัพ ย์ โ ลก (World Federation of
Exchanges: WFE) เผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่องการเพิ่ม
บทบาทของนักลงทุนบุคคลใน emerging market โดยพบปั จจัย
สาคัญ ที่มีผ ลต่ อ การขยายตัว ของนัก ลงทุ น บุ ค คล 4 ข้อ ดัง นี้
1) ปั จจัยด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การเพิม่ ขึน้ ของอัตรา
ดอกเบี้ย มีผ ลกระทบในเชิง ลบต่ อ การซื้อ ขายของนั ก ลงทุ น
บุ ค คล และประเทศที่มีก ารเติบ โตของ GDP สูง มีอ ัต ราการ
ขยายตัวของนักลงทุนบุคคลสูง 2) ปั จจัยด้านการเปลี่ยนแปลง
ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ การท า ธุ รกรรม พ บว่ า การลด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว
ไม่ ไ ด้ก ระตุ้น ให้นั ก ลงทุ น บุ ค คลเข้า มาซื้อ ขายเว้น แต่ ก ารลด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวทาให้ต้นทุนการซื้อขายโดยรวมของนัก
ลงทุนลดลง นอกจากนี้ การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าธรรมเนียมการชาระราคา จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
ซือ้ ขายของนักลงทุนบุคคล 3) ปั จจัยด้านการพัฒนาความรูท้ าง
การเงินมีผลในเชิงบวกต่อการขยายตัวของนักลงทุนบุคคล เช่น
การจ าลองการซื้อ ขายหุ้น หรือ โครงการฝึ ก อบรม และ 4)
ปั จจัยด้านพืน้ ฐานของนักลงทุนบุคคล โดยนักลงทุนบุคคลทีไ่ ม่
มีพน้ื ฐานด้านตลาดทุนหรือมีพน้ื ฐานในระดับต่ากว่าจะสนใจเข้า
มาซือ้ ขายหากได้รบั การกระตุน้ ด้านความรูท้ างการเงิน ในขณะ
ที่นัก ลงทุน ที่มีพ้ืนฐานในระดับ สูง กว่ า จะสนใจเข้า มาซื้อ ขาย
เพิม่ ขึน้ หากต้นทุนในการซือ้ ขายต่าลง
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ส านั ก งาน ก.ล.ต. สหรัฐ อเมริ ก า (US SEC) ประกาศมอบ
รางวัล มู ล ค่ า กว่ า 2.5 ล้ า นดอลลาร์ ส รอ. แก่ พ นั ก งานของ
หน่วยงานรัฐบาลทีใ่ ห้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการจัดการ
กับการกระทาความผิดของแต่ละบริษัทได้ นอกจากนี้ ได้มอบ
รางวัลมูลค่ากว่า 1.7 ล้านดอลลาร์สรอ. แก่บุคคลภายในบริษทั ที่
ให้ขอ้ มูลทีช่ ่วยป้ องกันการฉ้อโกง ทัง้ นี้ SEC ได้มอบรางวัลแก่ผู้
แจ้งเบาะแสในลักษณะนี้ (whistleblower) ไปแล้วประมาณ 158
ล้านดอลลาร์สรอ. แก่ผแู้ จ้งเบาะแส 46 คน นอกจากนี้ นักลงทุน
ที่ไ ด้ ร ับ ความเสีย หายอัน เนื่ อ งมาจากการสืบ สวนและการ
ดาเนินการบังคับใช้ของ ก.ล.ต. จะได้รบั เงินชดเชยมูลค่ารวม
กว่าล้านดอลลาร์สรอ.เช่นกัน
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange : SGX) มี
ก าหนดเริ่ ม ซื้ อ ขาย Daily Leverage Certificates (DLCs) ที่
อ้างอิงกับดัชนีเอเชีย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึง่ SGXเป็ น
แห่ ง แรกในเอเชีย ที่เ ปิ ดให้ มีก ารซื้อ การ DLCs โดยเปิ ดให้
Specified Investment Products (SIP)-qualified investors
สามารถรับประโยชน์จากส่วนเปิ ดความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
คงทีใ่ นดัชนีทส่ี าคัญของเอเชีย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เปิ ด ตัว
ตลาด Leading Entrepreneur Accelerator Platform (LEAP)
เพื่อเป็ นแพลทฟอร์มในการระดมทุนของธุรกิจกลุ่ม SMEs ซึง่ มี
วิธกี ารซื้อขายเช่นเดียวกับตลาด Main Markets และ ACE แต่
จากัด ประเภทนักลงทุ นเฉพาะที่เป็ น sophisticated investors
ตามพระราชบั ญ ญั ติ Capital Markets and Services Act ปี
2550 อัน ได้แก่ กลุ่ ม high net worth รวมถึง venture capital
และ private equity ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย
เป็ นต้น ทัง้ นี้ เกณฑ์ในการรับหลักทรัพย์โดยสรุปนัน้ ครอบคลุม
บริษัทมหาชนจากัดที่จดั ตัง้ ในมาเลเซีย (อาจประกอบธุรกิจอยู่
ในต่ า งประเทศได้) โดยต้ อ งมีธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์ช ัด เจนแต่ ไ ม่
พิจ ารณาด้า นก าไรและระยะเวลาการด าเนิ น งาน และต้ อ งมี
approved adviser ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก ก.ล.ต. ดูแลตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด อนึ่ง สามารถยื่นขอจดทะเบียนกับ BM ได้ โดยไม่ต้อง
ผ่าน ก.ล.ต.
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) รับ Public  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดตัวสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิงหุน้ Aeroflot โดยเริม่ ซือ้ ขาย
Investment Bank เข้ า เป็ นองค์ ก รสมาชิ ก อิ ส ลาม ( Islamic
ใน 13 กรกฎาคม 2560 และมี ALOR+ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง
Participating Organisation (Islamic PO) รายที่ 13 ในแพลท
ทัง้ นี้ สัญญาทีเ่ ปิ ดซือ้ ขาย คือสัญญาทีจ่ ะส่งมอบในเดือนกันยายน
ฟอร์ม Bursa Malaysia-i เพื่อบริหารเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
และธันวาคม 2560
ทัง้ นี้ Bursa Malaysia-i จัด ตัง้ ขึ้น เมื่อ ปี 2559 เพื่อ เป็ นแพลท
ฟอร์มทีร่ วมศูนย์การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามแบบครบวงจร
ตัง้ แต่การจดทะเบียนหลักทรัพย์ การซือ้ ขาย การชาระราคาและ Post Trade Services
ส่ ง มอบ และการรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ท่ีมุ่ ง ให้ BM เป็ นผู้น าใน  OTC Clearing Hong Kong (OTC Clear) ซึ่ง เป็ นบริษั ท ย่ อ ย
ของตลาดหลักทรัพ ย์ ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and
ตลาดโลกด้า นการจดทะเบีย นและการลงทุ นตามหลัก ศาสนา
Clearing: HKEx) รับ กลุ่ม ธนาคารออสเตรเลีย และนิว ซีแ ลนด์
อิสลาม
(Australia and New Zealand Banking Group: ANZ) เ ป็ น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ส วิ ตเซอร์แ ลนด์ (SIX Swiss Exchange:
สมาชิกสานักหักบัญชี มีผลในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
SIX) เปิ ดตัวดัชนี SPI 20 ซึง่ เป็ นดัชนีหุน้ บลูชพิ (blue chip) ทีไ่ ม่
จากัดวงเงินสาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ดัชนีน้ีประกอบด้วย หุ้นที่มี  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) ร่วมกับตลาดทองคาและสินค้าโภคภัณฑ์ของ
ขนาดใหญ่ ท่ีสุด และมีส ภาพคล่ อ งมากที่สุด 20 อัน ดับ แรกใน
ดู ไ บ (Dubai Gold and Commodities Exchange: DGCX)
ตลาดทุนของสวิตเซอร์แลนด์ โดยดัชนี SPI 20 จะเริ่มคานวณ
และบริ ษั ท แม่ Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
และเผยแพร่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อิ สราเอล (Tel Aviv Stock Exchange:
ร่ว มลงนามบัน ทึกข้อ ตกลงความร่ว มมือ เพื่อ พัฒ นาสานัก หัก
บัญชีอย่ างครบวงจร (unified clearing house: CCP) ในสหรัฐ
TASE) เปิ ด ตัว ดัช นี ต ราสารหนี้ ใ หม่ Tel Bond Shekel-50 ซึ่ง
อาหรับเอมิเรตส์
ดัช นี น้ี ป ระกอบด้ ว ย หุ้ น กู้ 50 อัน ดับ แรกที่ อ อกโดยบริ ษั ท
อิ ส ราเอล หรื อ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ท่ี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ช ัด เจนเพื่ อ  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) ประกาศความพร้อ ม เพื่อ จะให้บ ริก ารหัก
อิสราเอลเป็ นหลัก มีกาหนดเปิ ดตัว 20 สิงหาคม 2560 โดยก่อน
หน้านี้ TASE ได้เปิ ดตัว Tel Bond-Global ด้วย ซึง่ อ้างอิงกับหุน้
บั ญ ชี เมื่ อหน่ วยงานก ากั บ ตลาดทุ น ( Securities and
กูเ้ อกชนทีซ่ อ้ื ขายในสกุลเชคเกล (Shekel) ของบริษทั ต่างชาติท่ี
Commodities Authority: SCA) ได้ให้ใบอนุญาตแก่ Emirates
มีการซือ้ ขายอยู่ใน TASE ซึง่ หุน้ กูท้ ร่ี วมอยู่ในดัชนีมกี ารซือ้ ขายที่
National Bank of Dubai ซึ่งจะทาให้ทุกระบบสามารถรองรับ
อัตราผลตอบแทนสูงกว่าหุน้ กูท้ ร่ี วมอยู่ในดัชนี Tel Bond-Shekel
มาตรฐานสากลสูงสุดที่จะอานวยความสะดวกในการทางานของ
ซึง่ มี Credit Rating ในระดับเดียวกับดัชนี Tel Bond-Global
การให้บริการหักบัญชี นอกจากนี้ การให้ใบอนุญาตครัง้ นี้ ยังเป็ น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์อิ สราเอล (Tel Aviv Stock Exchange :
แนวทางให้บริษัทหลักทรัพย์ขาดเล็กเตรียมการที่จะเปลี่ยนมา
TASE) ร่วมกับบริษัท Mediterranean Tower Ventures เปิ ดตัว
เป็ น full trading member ซึ่ ง จะช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
กองทุนที่ลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีสาหรับผู้สงู อายุกองแรก
ดาเนินการและเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย
ของอิสราเอล ซึ่งเป็ นกลุ่มนี้ถือเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราการเติบโตสูง  Midclear ศู น ย์ ร ับ ฝากและส านั ก หัก บัญ ชีข องเลบานอนและ
ทีส่ ดุ ในอิสราเอล โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ งู อายุ
ตะวันออกกลาง เลือก GMEX Group เป็ นผูใ้ ห้บริการชาระราคา
ในด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ สันทนาการ ความปลอดภัย เป็ นต้น
และส่งมอบอนุ พนั ธ์ (derivatives CCP) ของเลบานอน ถือเป็ น
Thomson Reuters เปิ ดตั ว Thomson Reuters Labs ™ ใน
ก้าวสาคัญในการฟื้ นฟูตลาดทุนเลบานอน และเป็ นส่วนหนึ่งของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยห้องปฏิบตั กิ ารนี้จะเป็ นแหล่งข้อมูล
แผนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและการฟื้ นฟูโครงสร้างของตลาดทุน
ให้กบั ผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพในระยะเริม่ ต้น ซึง่ จะให้ขอ้ มูลทัง้
เลบานอน ทัง้ นี้ ระบบยัง ครอบคลุ ม ถึง อนุ พ ัน ธ์ป ระเภทต่ า งๆ
ระบบการวิ เ คราะห์ ข ัน้ สู ง การลงบัญ ชีแ ยกประเภท ระบบ
ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีสญ
ั ญาซื้อ
ปั ญญาประดิษ ฐ์ (artificial intelligence) รวมถึงการเรียนรู้ด้ว ย
ขายล่ว งหน้ า และสัญญาใช้ส ิท ธิ ์ สัญญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ าสิน ค้า
เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ โดยสตาร์ทอัพจะได้รบั สิทธิเข้าถึง
โภคภัณฑ์ และโลหะมีค่าต่างๆ
เนื้อหาและชุดข้อมูลระดับโลกของ Thomson Reuters และได้รบั
คาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์ และมี
โอกาสสร้างเครือข่ายสาหรับการลงทุนและการค้า
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ Euronext เปิ ดตั ว LiquidShare ซึ่ ง ใช้  Borsa Italiana ร่ว มกับ บริ ษัท IBM ประกาศว่ าเตรีย มการใช้
เทคโนโลยี blockchain fintech แก่ ก ลุ่ ม SMEs ในยุ โ รป โดย
เทคโนโลยี blockchain ในการออกหลัก ทรัพ ย์รู ป แบบดิจิท ัล
ร่ ว ม มื อ กั บ BNP Paribas, CACEIS, Caisse des Dépôts,
สาหรับกลุ่ม SMEs ในยุโรป เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการ
Euroclear, Euronext, S2iEM และ Société Générale โดยมี
ข้อ มูลการถือครองหุ้น อีก ทัง้ ระบบนี้ จะช่ว ยสร้า งช่ องทางการ
Paris EUROPLACE ให้การสนับสนุ น กลุ่มสตาร์ทอัพที่เปิ ดตัว
กระจายบันทึกการทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่จะช่วยเปิ ด
ใหม่น้เี ป็ นผลมาจากการร่วมเป็ นพันธมิตรระหว่างกันเมื่อปี 2559
โอกาสในการซือ้ ขายและการลงทุน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน blockchain สาหรับบริการหลังการ  ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigerian Stock Exchange: NSE)
ซือ้ ขายแก่ตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เปิ ดตั ว แพลทฟอร์ ม การก ากั บ ดู แ ลทางการเงิ น ใหม่ ซ่ึ ง ใช้
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) ประกาศใช้
เทคโนโลยี SMARTS ของ Nasdaq เทคโนโลยีน้ีจะช่วยให้ NSE
เทคโนโลยีการซือ้ ขาย T7 ใน Xetra ของตลาดหลักทรัพย์แฟรง
สามารถตรวจสอบและก ากับ ตลาดได้ห ลากหลายผลิต ภัณ ฑ์
เฟิ รต์ (Frankfurt Stock Exchange) ซึง่ ทาให้ Xetra ใช้ระบบการ
รวมถึงการกากับดูแลธุรกรรมข้ามตลาด
ซือ้ ขายเดียวกับ Eurex บริษทั ในเครือของ DB ทีเ่ ปิ ดการซือ้ ขาย  Thomson Reuters ปรับปรุงระบบ FXall และ FX เพื่อให้ลูกค้า
อนุ พนั ธ์ ระบบใหม่น้ีจะช่วยลดเวลาในการประมวลผลคาสังซื
่ ้อ
ปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ ก าหนดใหม่ ข องMiFID II ในการซื้ อ ขาย FX
และลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบารุงรักษาสาหรับผูเ้ ข้าร่วมทีม่ ี
derivatives ใ น Thomson Reuters Multifunction Trading
ธุรกรรมในทัง้ สองตลาด นอกจากนี้ เทคโนโลยีการซือ้ ขาย T7 ยัง
Facility (MTF) ทีจ่ ะมีผลในเดือนมกราคมปี 2561 นี้
ช่ ว ยให้นัก ลงทุ น และบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
สามารถเข้าถึงระบบทีเ่ ชื่อถือได้อย่างยังยื
่ น ทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือ Rules and Regulation
จากตลาดหลักทรัพย์ประเทศต่ างๆ แล้ว อนึ่ง นอกจาก Eurex  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange) ได้
ปรับปรุงกฎเกณฑ์และแพลทฟอร์มบริการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้
Exchange แล้ว ยังมี European Energy Exchange (EEX) และ
Special Acquisition Companies (SPACs) เข้า จดทะเบีย นกับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บ อมเบย์ (Bombay Stock Exchange) ที่ใ ช้
NYSE โดย NYSE มุ่งเน้ นให้บริการ SPACs อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้
เทคโนโลยีน้ี โดยตลาดหลักทรัพย์ไอริช (Irish Stock Exchange:
หาก SPACs เข้ามาจดทะเบีย นจะได้รบั ประโยชน์ จ ากบริการ
ISE) เป็ นรายล่ า สุ ด ที่ ใ ช้ แ พลทฟอร์ ม การซื้ อ ขายใหม่ T7 นี้
ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การดูแลความสัมพันธ์ให้กบั นักลงทุน
นอกจากนี้ ยังมีตลาดหลักทรัพย์เวียนนาที่กาลังจะเปลี่ยนมาใช้
เป็ น ระยะเวลาสองปี แบบจาลองตลาดที่มีคุณภาพสูงสุด และ
ระบบ T7 เช่นกัน
brand visibility platform
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse Group:
DBG) เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรกับ Trumid ซึง่ เป็ นบริษทั เทคโนโลยี  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ปรับปรุงเกณฑ์ซ้อื ขายหลังได้ร ับเสียงสนับสนุ นจากเปิ ดรับฟั ง
ทางการเงินทีด่ แู ลด้านเครือข่ายการซือ้ ขายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ความเห็นเมื่อเดือนมีนาคม 2560 สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้ 1) ปรับ
หุน้ กู้ โดย DBG ได้ลงทุน 10 ล้านดอลลาร์สรอ. เพื่อเป็ นหุน้ ส่วน
ให้มีการพักการซื้อขายระหว่ างวันเป็ นเวลา 60 นาที ระหว่า ง
รายย่อยของ Trumid เพิม่ เติมจากทุนเดิมที่ Trumid เปิ ดเผยเมื่อ
12.00 น. ถึง 13.00 น. 2) ปรับปรุงช่วงราคาเสนอซือ้ ขายของ
ปี ท่ีแ ล้ว ที่ 28 ล้า นดอลลาร์สรอ. โดย Trumid จะน าเงิน ทุน มา
หุน้ สามัญ, REIT, Business Trust และ Warrants ทีม่ รี ะดับราคา
พัฒนาและขยายการให้บริการทางเทคโนโลยี ทัง้ นี้ ทัง้ สองบริษทั
ซือ้ ขายอยู่ระหว่าง 1.00-1.99 ดอลลาร์สงิ คโปร์ โดยปรับเพิม่ จาก
จะทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้กบั ตลาดในยุโรป
0.005 เป็ น 0.01 ดอลลาร์สงิ คโปร์ และ 3) ขยาย Forced Order
อีกด้วย
Range หรื อ ช่ ว งราคาที่ จ ะต้ อ งมี Pre-Executed Mechanism
Vienna Stock Exchange ให้บ ริก ารระบบซื้อ ขายในฐานะ IT
เพื่อยืนยัน คาสังซื
่ ้อ ขายของประเภทหลัก ทรัพย์ตามที่ก าหนด
operator ให้กบั Zagreb Stock Exchange ครอบคลุมการกากับ
ข้างต้น และ Structured Warrants จาก +/- 20 bids เป็ น +/- 30
ดูแลการซือ้ ขายแบบเรียลไทม์และการเผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่ตลาด
bids จากราคาปิ ดวัน ก่ อ นหน้ า ทัง้ นี้ SGX มี dynamic price
ในโครเอเชีย การคานวณดัชนี ระบบdownstream โซลูชนส์
ั ่ ดา้ น
band เรียกว่ า circuit breakers โดยคาสังซื
่ ้อขายจะถูก reject
ฐานข้อมูลและ Interface บริการเหล่านี้มาพร้อมกับระบบซือ้ ขาย
หากส่งเข้ามาแล้วมีราคาเกิน +/- 10% ของราคาเปิ ดหรือราคาซือ้
Xetra ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่สมาชิก ผูล้ งทุน และ Zagreb Stock
ขายก่ อนหน้ า 5 นาทีล่า สุด ทัง้ นี้ มีผ ลบัง คับ ใช้ตัง้ แต่ วนั ที่ 13
Exchange
พฤศจิกายน 2560
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ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (Bank of Thailand : BOT) และ
ธ น า ค า ร ก ล า ง ข อ ง สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) ร่ ว มลงนามในข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ด้า น
FinTech เพื่อ พัฒ นาระบบ ecosystem ทางด้ า นการเงิน ของ
ภูมิภาคเอเซียน โดยธนาคารกลางทัง้ สองจะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านแนวโน้มธุรกิจและเทคโนโลยีทางด้านการเงิน รวมถึง
ผลกระทบทางด้านการบังคับใช้กฎหมายทางด้านการเงิน จาก
ความร่วมมือนี้ มีความเป็ นไปได้ท่ที งั ้ สองประเทศจะส่งเสริมให้
เกิดโครงการนวัตกรรมข้ามพรมแดนขึน้ ด้วย นอกจากนี้ ทัง้ สอง
ยัง ได้ลงนามบัน ทึก ความเข้า ใจทวิภ าคีว่ า ด้ว ยการก ากับ ดูแ ล
สถาบันการเงินฉบับปรับปรุงด้วย
ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ต ล า ด ทุ น ( Securities Commission
Malaysia: SC) แ ล ะ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม าเลเซี ย ( Bursa
Malaysia) ท างานอย่ า งใกล้ ชิด กับ สภาความมัน่ คงแห่ งชาติ
(National Security Council: NSC) และคณะกรรมการสื่อสาร
และสื่อผสม (Malaysian Communications and Multimedia
Commission: MCMC) เพื่อจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์ทอ่ี าจเกิดขึน้
หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนของฮ่องกง (Securities and
Futures Commission: SFC) และหน่ วยงานกากับดูแลตลาด
ทุ น ของฝรัง่ เศส (The Autorité des Marchés Financiers:
AMF) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับกองทุน
ภายใต้กรอบแผน Mutual Recognition of Funds (MRF) ซึง่ เป็ น
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศฝรังเศสและฮ่
่
องกง โดยเปิ ด
ให้มกี ารซือ้ ขายกองทุนแก่รายย่อยในอีกประเทศหนึ่งได้ ภายใต้
กรอบกฎเกณฑ์ทว่ี างไว้
หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนของฮ่องกง (Securities and
Futures Commission: SFC) ร่ ว มลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลง
ความร่ ว มมือ กับ องค์กรกากับดู แลการเงินของอังกฤษ (UK
Financial Conduct Authority: FCA) ในด้านการให้คาปรึกษา
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจ การที่มีก ารดาเนิ น งานข้า มพรมแดนในฮ่ อ งกงและสหราช
อาณาจักร
ต ล า ด ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า โ ต เ กี ย ว ( Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) ร่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือกับบริษัท Holly Su Futures (Hong Kong) เพื่อโอกาส
ในการทาธุรกิจระหว่างกัน โดยจะเน้นการติดตามโครงการเพื่อ
เพิม่ สภาพคล่องและความน่าเชื่อถือของตลาด
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ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ดู ไ บ ( Dubai
International Financial Centre: DIFC) และองค์ ก รพั ฒนา
เศ รษ ฐ กิ จ อิ ส ล า ม ข อ ง ดู ไ บ ( Dubai Islamic Economy
Development Centre: DIEDC) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ DIFC ปี 2567
และสอดคล้อ งกับ วิส ัย ทัศ น์ ข องดู ไ บที่มุ่ ง เป็ น เมือ งหลวงของ
เศรษฐกิจอิสลาม โดยตัง้ เป้ าเป็ นศูนย์กลางด้าน Islamic FinTech
ของโลก มุ่งให้บริการแพลทฟอร์มเพื่อรวมศูนย์บริษทั ทางการเงิน
และบริษัทเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน พร้อมจัดโครงการ 12-week
accelerator programme เพื่อสนับสนุ นสตาร์ทอัพให้มาทดลอง
แนวคิดและพัฒนาขึน้ เป็ นธุรกิจฟิ นเทคต่อไป
Abu Dhabi Global Market (ADGM) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการเงิน
ระหว่างประเทศในอาบูดาบี และหน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุน
อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ( Australian Securities and Investments
Commission: ASIC) ร่วมมือกันทางด้าน FinTech เพื่อกระตุ้น
การพั ฒ นาและแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม่ ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ FinTech และสนับสนุนนวัตกรรมในการให้บริการ
ทางการเงินในอาบูดาบีและออสเตรเลีย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์อี ยิ ป ต์ (Egyptian Exchange: EGX) และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บ อมเบย์ ข องอิ นเดี ย (Bombay Stock
Exchange: BSE) ได้ ล งนามบัน ทึก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมือ พื่
อเแลกเปลีย่ นข้อมูลร่วมกัน โดยทัง้ สองฝ่ ายมุ่งศึกษาความเป็ นไป
ได้ใ นการพัฒ นาธุ ร กิจ ผลิต ภัณ ฑ์ และตลาด รวมทัง้ ยัง ร่ ว ม
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละส่งเสริมเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้ทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หน่ วยงานกากับดูแลของอินเดีย
(Securities and Exchange Board of India: SEBI) ภายใต้
กรอบกฎเกณฑ์ European Markets Infrastructure Regulation
(EMIR) การลงนามความเข้าใจนี้ได้กาหนดขอบเขตร่วมมือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Central Counterparties (CCPs) ใน
ประเทศอินเดียทีไ่ ด้ย่นื จดทะเบียนเพื่อได้รบั EU recognition ใน
สหภาพยุโรปตามเกณฑ์ของ EMIR
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14 กรกฎาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดการศึกษาหลักสูตร CMA-GMS ปี 3 โดยมุ่งเน้นการให้ขอ้ มูลเรื่องการเติบโตของ
เศรษฐกิจอนุ ภูมิภาค GMS โอกาสการลงทุน การใช้ตลาดทุนในการขยายธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ รวมทัง้ ให้ผู้ร่วมหลักสูตรได้มโี อกาสแลกเปลี่ยนมุมมองการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
ตลาดทุนระหว่างกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ธนาคารกลาง หน่ วยงานกากับ ภาคตลาดเงิน
ตลาดทุน รวมทัง้ ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนเข้าร่วมจาก 6 ประเทศได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
เมียนมา และจีน

31 กรกฎาคม 2560

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับท่านสอนไซ สีพนั ดอน รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และคณะ
และฟั งบรรยายเรื่องบทบาทหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการส่งเสริมการระดมเงินทุนระยะยาว
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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