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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) และ Cyberport ร่วมกันจัดสัมมนาสืบเนื่อง
จากข้อเสนอของ HKEx ในการจัดตัง้ กระดานใหม่เพื่อให้รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึง่ จากการสารวจความคิดเห็น
จากกลุ่ มลูกค้า ของ Cyberport ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม บริษัทเทคโนโลยี
ดิจิตอล ได้ให้ความเห็นในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ กระดานใหม่
เพื่อ กระตุ้น การเติบ โตของสตาร์ท อัพ พร้อ มสนับ สนุ นระบบ
เศรษฐกิจยุคเทคโนโลยีดจิ ติ อลด้วย ทัง้ นี้ HKEx จะเปิ ดรับฟั ง
ความเห็น จนถึง วัน ที่ 18 สิง หาคม 2560 ก่ อ นเริ่ม พิจ ารณา
ดาเนินการต่อไป
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จั ด โครงการ Flint Fire Entrepreneurship Summer
Camp ให้แก่นักศึกษาจากไต้หวัน เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจ
ของ SZSE และตลาดทุนในจีน ซึง่ ประสบความสาเร็จเป็ นอย่าง
ดี บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี ้องการส่งเสริมความเข้าใจและกระตุ้น
ความสนใจในการเข้ามาทางานและประกอบกิจการในอนาคต
ทัง้ นี้ SZSE ได้จ ัด โครงการส่ ง เสริม ผู้ป ระกอบกิจ การให้แ ก่
เยาวชนทัง้ จากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน เพื่อกระชับความ
ร่วมมือทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกัน
Euronext ป ระ สบค วา ม ส า เร็ จ ในกา รคว บรว มกิ จ กา ร
FastMatch ซึ่งเป็ นเครือข่ายการซื้อขายทางเลือก (electronic
communication network: ECN) ใ น ต ล า ด ส ป อ ต อั ต ร า
แลกเปลีย่ น
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ตลาดหลักทรัพ ย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange: HNX)
เปิ ดตัวตลาดอนุพนั ธ์แห่งแรกในเวียดนามเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2560 โดยมี GMEX Technology เป็ น ผู้พ ัฒ นาระบบซื้อ ขาย
รวมถึงระบบกากับดูแลการซือ้ ขาย และระบบชาระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ ทัง้ นี้ มี VN30 Index Futures
เป็ นสินค้าตัวแรกทีเ่ ปิ ดซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ์เวียดนาม
Harvest Fund Management ซึ่ง เป็ นหนึ่ ง ในบริ ษั ท จัด การ
ลงทุนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในจีน นา FTSE China A50 Index ไปพัฒนา
เป็ น ETF และนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซีย่ งไฮ้ ซึง่
นับเป็ น ETF กองแรกในจีนทีอ่ า้ งอิงดัชนี FTSE Russell
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หน่ วยงานกากับดูแลทางการเงิ นของสิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ออกแบบสอบถามข้อมูลเพื่อจัดทาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพย์
เมนต์ในร้านกาแฟ และร้านค้าต่างๆ ในย่านธุรกิจและชุมชน ซึง่
เป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์การเป็ น
ประเทศอัจฉริยะ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) มีแ ผนที่จะดาเนิ น การตามแนวทางที่เ สนอ
เรื่องการขยายเวลาการซือ้ ขาย ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นจากเสียง
ส่วนใหญ่หลังจากทีไ่ ด้เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น โดยจะดาเนินการ
เป็ นลาดับใน 3 ขัน้ ตอนด้วยกัน เริม่ จากการขยายเวลาการซื้อ
ขาย index futures ไปจนถึงเวลา 01.00 น. จากเดิม 23.45 น.
จากนัน้ จะขยายการซือ้ ขายในเวลาดังกล่าวให้ครอบคลุม index
option ด้วย และจะขยายเวลาการซื้อขายไปจนถึงเวลา 03.00
น. อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่าง
การพิจารณาอนุ มตั ิจากทางการและพิจารณาความพร้อมของ
ตลาดด้วย
Ipreo บริษัท ชัน้ นาในการให้บ ริก ารระบบด้านการเงิน ทัวโลก
่
ประกาศความสาเร็จในการเปิ ดตัวระบบใหม่ “IssueNet” สาหรับ
การออกผลิตภัณฑ์ต ราสารหนี้ในประเทศญี่ป่ ุน โดยมีดีลแรก
เกิดขึน้ สาหรับ hybrid bonds ทีอ่ อกโดยบริษทั Sekisui House
ระดบระบบดังกล่าวช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่เข้ามาทา
รายการสามารถจัดการได้ใน one orderbook ในขณะที่ผู้ออก
หุน้ กูส้ ามารถดูรายการทีเ่ กิดขึน้ ได้แบบเรียลไทม์
ตลาดซื้อขายทองคาและสิ นค้าโภคภัณฑ์ดไู บ (Dubai Gold
& Commodities Exchange: DGCX) แ ล ะ ก ลุ่ ม Ayedh
Dejem บริษัทยักษ์ใหญ่ของซาอุดอิ าระเบีย ได้ตกลงกันในการ
พัฒนาและเปิ ดซื้อ ขายสัญญาทองคาสปอตที่เ ป็ นไปตามหลัก
ศาสนาอิสลาม ครัง้ แรกในภูมภิ าคตะวันออกกลาง โดยการเป็ น
พันธมิตรดังกล่าวช่วยให้ทงั ้ สองสามารถเพิ่มบทบาทในตลาด
ซาอุดอิ าระเบีย กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ และดึงดูด
นักลงทุนสถาบันและธนาคารอิสลามในภูมภิ าค
CME Group ประกาศเปิ ดเริ่มการซื้อขายสัญญาล่วงหน้ าข้าว
สาลีออสเตรเลีย FOB ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยในวันแรกมี
การซือ้ ขาย 60 สัญญา หรือเท่ากับ 3,000 เมตริกตัน
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Chicago Board Options Exchange (CBOE) ร่ ว ม กั บ
Gemini Trust Company (Gemini) ตลาดซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย์
ดิจติ อล (digital asset exchange) ประกาศจัดทาสัญญาเพื่อเปิ ด
ให้ CBOE และบริษัทในเครือมี exclusive license เพื่อใช้ขอ้ มูล
bitcoin ของ Gemini ในการจัด ท าดัช นี แ ละอนุ พ ัน ธ์ ท่ีอ้ า งอิ ง
bitcoin ทัง้ คู่ มีแ ผนจะเปิ ด ตัว สัญ ญาฟิ วเจอร์ส ที่อ้า งอิง bitcoin
(cash-settled bitcoin futures) ในไตรมาส 4 ของปี 2560 นี้
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Euronext ประกาศต่ออายุสญ
ั ญากับ LCH SA ซึง่ เป็ นบริษัทใน
เครือของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เพื่อให้บริการชาระราคา
อนุ พนั ธ์และสินค้าโภคภัณฑ์ต่อไปอีก 10 ปี โดยมีแผนที่จะลด
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการชาระราคาลงในช่วงระหว่างร้อยละ
5 – 15 กาหนดเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561 ทัง้ นี้
Euronext ได้ป รับ เปลี่ย นการถือ หุ้ น จากร้อ ยละ 2.3 ใน LCH
Group มาถือหุน้ ของ LCH SA แทนทีร่ อ้ ยละ 11.1 โดย LCH SA
นัน้ เป็ นสานักหัก บัญชีช นั ้ นาสาหรับ การช าระราคาผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท (multi-asset CCP) ในกลุ่ม ประเทศยุโรป
อนึ่ ง จะมีก ารลงนามสัญ ญาดัง กล่ า วภายในไตรมาส 4 ของปี
2560 นอกจากนี้ Euronext ได้ยุตสิ ญ
ั ญาชาระราคาอนุ พนั ธ์ทไ่ี ด้
จัดทาไว้กบั Intercontinental Exchange ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์นิวซี แลนด์ (NZX) จัดตัง้ คณะกรรมการด้าน
การชาระราคาและส่งมอบ (NZX Clearing Committee) ขึน้ อัน
สืบเนื่องมาจากคาสังแต่
่ งตัง้ จากสานักหักบัญชีและศูนย์รบั ฝาก
ข อ ง นิ ว ซี แ ล น ด์ (New Zealand Clearing and Depository
Corporation: NXCDC) ที่ ก า ห น ด ใ ห้ NZX เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น Information Technology
ผู้ป ระกอบการระบบการการช าระราคาร่ ว มกัน กับ NZCDC  Nasdaq ขยายการให้ บ ริ ก ารระบบ Boardvantage ซึ่ ง เป็ น
ระบบงานประชุมสาหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไป
ตลอดจน New Zealand Clearing, New Zealand Depository,
ยังประเทศแคนาดา โดยเชื่อมต่อระบบกับศูนย์ขอ้ มูลในเมืองออน
และ New Zealand Depository Nominee ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตาริโอ
ดังกล่าวมีบทบาทในการสนับสนุ นการทางานของ NZX Board
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า New Zealand Clearing Limited (บริษทั ในเครือ  SIX Swiss Exchange และ Nasdaq ร่วมกันพัฒนาระบบบันทึก
ของ NZCDC) ในเงินทุนทีเ่ พียงพอในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกัน
ข้ อ มู ล แบบกระจายศู น ย์ (Distributed Ledger Technology:
การชาระราคาสาหรับการซือ้ ขายในตลาด NZX
DLT) ส าหรับ การซื้อ ขายหุ้น กู้อ นุ พ ัน ธ์ (structured products)
CloudMargin ผู้พฒ
ั นาโซลูชนส์
ั ่ การบริหารจัดการหลักประกัน
แบบ OTC ของ SIX
และมาร์ จิ น ในรู ป แบบ web-based รายแรกที่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล  ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange) เปลีย่ น
ม า ก ม า ย ร่ ว ม กั บ DTCC-Euroclear Global Collateral Ltd
มาใช้ร ะบบซื้อ ขายใหม่ “T7” ซึ่ง พัฒ นาโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์
(GlobalCollateral) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่าง DTCC สานัก
เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) โดยระบบซื้อขายใหม่น้ีพฒ
ั นา
หัก บัญ ชีข องสหรัฐอเมริก าและ Euroclear สานัก หัก บัญ ชีข อง
เพื่อ รองรับ การซื้อ ขายภายใต้ ก ฎเกณฑ์ ใ หม่ ๆ เช่ น MiFid II
ยุโรป ประกาศการเชื่อมต่อระบบของ CloudMargin เข้ากับระบบ
รวมถึง รองรับ การจ าลองระบบซื้อ ขายตลอดเวลาบน Cloud
Margin Transit Utility (MTU) ของ GlobalCollateral ซึง่ จะทาให้
Technology
การด าเนิ น กา รตั ้ง แต่ call calculation ไป จนถึ ง กา รวา ง
ห ลั ก ป ร ะ กั น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง Rules and Regulation
Straight-Through-Processing เพื่อ ให้ก ารบริห ารหลัก ประกัน  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศว่าบริษทั ทีม่ โี ครงสร้างของหุน้ แบบ dual class ซึง่ มีการ
เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ พร้ อ มช่ ว ยลดความเสี่ย งและ
จดทะเบียนหุ้นหลักอยู่บนตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พฒ
ั นา
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผใู้ ช้บริการด้วย
แล้วจานวน 22 ตลาด กาหนดโดย FTSE และ MSCI สามารถจด
Clearstream พร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น การเปิ ดเสรีข องตลาด
ทะเบียนหุน้ รองที่ SGX ได้ โดยที่ SGX จะไม่มเี งื่อนไขภายหลัง
การเงินจีน โดยจะเข้าสนับสนุ นในโครงการ Bond Connect และ
การจดทะเบียนใดๆ เพิ่ม ยกเว้นเพียงแต่ ให้บริษัทนัน้ เปิ ดเผย
มีแ ผนเชื่อ มต่ อ ระบบเข้ากับ ตลาดหุ้นกู้ข องจีนทัง้ ทางตรงและ
ข้อ มู ลเช่ น เดีย วกัน กับ ที่เ ปิ ด เผยบนตลาดหลัก ผ่ า น SGXNet
ทางอ้อม ทัง้ นี้ Clearstream จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้าน
อย่างต่อเนื่อง โดยทีต่ ลาดหลักของแต่ละประเทศจะคงกฎเกณฑ์
การเปิ ดตลาดสูน่ านาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีการรวมหุน้ A
ในการควบคุมดูแลผู้ออกหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทที่จะจด
-shares ของจีน เข้า ไว้ ใ นดัช นี Emerging Market Indices ซึ่ง
ทะเบียนในตลาดรองจะต้องผ่านกระบวนการทบทวนและเกณฑ์
นับ เป็ น การเปิ ด ตลาดจีน อย่ า งแท้จ ริง และความสนใจจากนั ก
ความเหมาะสมก่อน
ลงทุนต่างชาติทม่ี ตี ่อหลักทรัพย์ของจีนจะเพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
สถ า บั น ส า รวจ แ ล ะป ระ เมิ นสิ นท รั พ ย์ ข อ ง สิ ง ค โ ป ร์
(Singapore Institute of Surveyors and Valuers: SISV)
ร่ ว มกัน ทบทวนวิธีป ฏิบ ัติ ใ นการประเมิน มู ล ค่ า และการออก
รายงาน ที่ออกโดยผูป้ ระเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปกป้ อง
นักลงทุนและสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูท้ ล่ี งทุนใน REITsและทรัสต์
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลการเงิ นของสิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ประกาศจัดตัง้ คณะกรรมการ
การชาระเงิน ประกอบด้วย ผูน้ าจาก 20 องค์กรทีม่ าจากธนาคาร
ผู้ใ ห้บ ริก ารช าระเงิน สมาคมการค้า โดยสมาชิก มีว าระ 2 ปี
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการก่ อตัง้ เพื่อ เป็ นการอ านวยความสะดวก
ให้กบั การพัฒนารูปแบบการชาระเงินที่คล่องตัว เช่น PayNow
พร้อมสนับสนุนการมีจุดชาระเงินทีเ่ ป็ นหนึ่งเดียว รวมถึงการออก
กฎหมายที่ป กป้ องผู้บ ริโ ภค อีกทัง้ อ านวยความสะดวกให้ก ับ
นวัตกรรมการชาระเงินใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลการเงิ นของสิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ออกมาชี้แจงว่า การออกหรือ
นาเสนอขายเงินสกุลดิจติ ลั ในสิงคโปร์นนั ้ จะได้รบั การกากับโดย
MAS ในกรณี ท่ี เ งิ น สกุ ล ดิ จิ ตั ล นั ้น ๆ เป็ นองค์ ป ระกอบของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้กฎหมาย Securities and Futures
Act (SFA) เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเสนอขายเงินสกุลดิจิตัล
(Initial Coin Offerings: ICOs) ในลักษณะของการระดมทุนเพิม่
มากขึน้ MAS จึงได้ออกมาแจ้งให้ผู้ท่จี ะนาเสนอ หรือให้บริการ
แพลทฟอร์ม ซื้อ ขายเงิน สกุ ลดิจิตัล ให้ป รึก ษานัก กฎหมายให้
แน่ใจก่อน

Alliances








ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐ
มณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาตลาดทุนและ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของทัง้ สองประเทศ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ฮ่ อ งกง (Hong Kong Securities And
Futures Commission: HSFC) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความ
ร่ ว มมือ กับ ส านั ก งานต ารวจฮ่ อ งกง (Hong Kong Police:
HKP) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมทาง
การเงิน
ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลตลาดเงิ นดู ไ บ (Dubai Financial
Services Authority: DFSA) และ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ฮ่ อ งกง
(Hong Kong Securities and Futures Commission: SFC)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการสร้างระบบ
นิเวศสาหรับฟิ นเทคร่วมกันโดยมุ่งเน้นความร่วมมือในด้านการ
กากับดูแล
European Energy Exchange (EEX) และ IncubEx ประกาศ
ความร่ ว มมือ ในการพัฒ นาและเพิ่ม สภาพคล่ อ งของสัญ ญา
อนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการเพิม่
จานวนผูม้ สี ่วนร่วม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดาเนินการตลาด
และการขายร่วมกัน เพื่อขยายการเข้าถึงฐานลูกค้าทัวโลกได้
่
มาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ความร่วมมือดังกล่าว กลุ่ม EEX จะให้บริการ
ซือ้ ขายและชาระราคาสาหรับสัญญาทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ โดย IncubEx

International Activities

2 สิ งหาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับผูบ้ ริหารจากสานักข่าวซินหัวและนักธุรกิจจากประเทศจีน พร้อมบรรยาย
เกีย่ วกับพัฒนาการและภาวะของตลาดทุนไทย

7 สิ งหาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์อนิ โดนีเซีย ซึ่งมีการประชุมแลกเปลี่ยน
ความรูร้ ะหว่างกันในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรูผ้ ลู้ งทุน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการด้าน
การเงิน

24 สิ งหาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรธนาคารแห่งประเทศเมียนมาและธนาคารพาณิชย์แห่ง
ประเทศเมียนมา เข้าศึกษาดูงานและรับฟั งการบรรยายเกีย่ วกับตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเยีย่ มชมห้องสมุดมารวย และ Investory

28 สิ งหาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั เชิญจากสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา ให้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองตลาดหลักทรัพย์ในด้าน dual listing ณ กรุง
พนมเปญ
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