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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ฉลองครบรอบ 10 ปี ของกระดานซื้อขาย Catalist ทีส่ นับสนุ น
บริษัท ที่มีก ารเติบ โตสูง ให้สามารถเข้า ถึง เงิน ทุ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพและสามารถออกสู่ต ลาดได้อ ย่ า งรวดเร็ว โดย
กระบวนการสนับสนุ นและให้คาแนะนาที่ไม่ได้มีเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณนี้ ทาให้บริษัทที่อยู่ใ นระดับการเติบโตและมีข นาดที่
แตกต่างกัน สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อเร่งไปสูก่ ารเติบโตในอีกขัน้
หนึ่ ง ได้ ปั จ จุ บ ัน Catalist มีบ ริษั ท จดทะเบีย นจ านวน 197
บริษทั และมีขนาดตลาดรวมกันประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ จากประเทศต่างๆ ทัวโลกและในหลากหลายประเภท
่
ธุรกิจ
หน่ ว ยงานก ากับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Securities
Commission Malaysia) จัด งาน InvestSmart ระหว่ า งวัน ที่
13 - 15 ตุ ลาคม 2560 นี้ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สนับ สนุ น
ความรูท้ างด้านการเงินและการลงทุน เพื่อเพิม่ อานาจให้แก่นัก
ลงทุน งานดังกล่าวจัดขึน้ เป็ นประจาทุกปี ตงั ้ แต่ปี 2557 โดยใน
ปี น้ีเน้ นด้านการสนับสนุ นการลงทุนเพื่อการออมในระยะยาว
และเพื่อการเกษียณอายุ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดสานักงานสาขาในชิคาโก เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า
ในภูมภิ าคอเมริกาเหนือ พร้อมรองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน
การบริห ารความเสี่ย งจากการลงทุ น ที่เ ชื่อ มโยงกับ ภู มิภ าค
เอเชีย ทัง้ ในด้านอัตราแลกเปลีย่ นและสินค้าโภคภัณฑ์
นาย Carsten Kengeter เตรียมลาออกจากตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse
AG: DBAG) มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สืบเนื่องจากประเด็น
ข้อกล่าวหาทีพ่ วั พันที่จะต้องผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาอีกระยะ
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ให้กบั DBAG และให้มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป ในขณะที่น าย Xavier Rolet เตรีย มการที่จ ะ
วางมื อ จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ลอนดอน ( London Stock
Exchange Group: LSEG) ภายในสิ้ น ปี 2561 หลั ง ด ารง
ต าแหน่ ง มาครบ 9 ปี ในปั จจุ บ ัน โดยมู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์
การตลาดเพิม่ ขึน้ จากมูลค่า 800 ล้านปอนด์ มาเป็ น 14 พันล้าน
ปอนด์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม succession plan
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กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (TMX Group) ได้แก่ Toronto
Stock Exchange และ TMX Venture Exchange จัด กิจ กรรม
โรดโชว์ ณ ประเทศอิสราเอล ในช่ ว งเดือ นตุ ลาคม 2560 มุ่ ง
ดึงดูดบริษทั จากอิสราเอลเข้ามาจดทะเบียน
Intercontinental Exchange (ICE) ได้รบั การจัดอันดับเข้าไป
อยู่ใน Fortune Future 50 ซึง่ พัฒนาขึน้ โดย Fortune และ The
Boston Consulting Group ที่ ใ ช้ forward-looking metrics มา
ประเมินบริษทั ชัน้ นา 50 รายแรกทีม่ รี ะดับการปรับตัวและเติบโต
ได้ดีท่ีสุ ด ในบริบ ทที่ซ ับ ซ้อ น ประกอบกับ market view ด้า น
โอกาสการเติบโต ทัง้ นี้ ICE ได้รบั การจัดอยู่ใน Fortune 500 ใน
เดือนมิถุนายน 2560 และเป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวทีอ่ ยู่ใน
การจัดอันดับดังกล่าว
Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศการเข้าถือหุน้ ร้อย
ละ 4.7 ของ Euroclear ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการหลังการซือ้ ขายชัน้ นา
ของโลก ด้วยมูลค่า 275 ล้านยูโร
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประกาศความสาเร็จใน
การซือ้ กิจการของ eVestment ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูลและ
การวิเคราะห์ชนั ้ นา สาหรับผูจ้ ดั การกองทุน ทีป่ รึกษาการลงทุน
และเจ้าของสินทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจ การควบรวมนี้จะ
ช่วยให้สง่ เสริมการเติบโตด้านธุรกิจบริการข้อมูลของ Nasdaq
CME Group ขยายบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเปิ ด
สานักงานแห่งใหม่ในกรุงซิดนีย์ อนึ่ง ก่อนหน้านี้ CME Group
มีสานักงานแห่งแรกในกรุงโตเกียวซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2530
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) เปิ ด ตัว World Investor Week (WIW) เป็ น ครัง้ แรก
โดยมี ก ารจัด พิ ธี bell-ringing ceremony ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์
โตเกีย ว (Tokyo Stock Exchange: TSE) เพื่อ เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น
ของโครงการส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ก่ นั ก ลงทุ น และปกป้ องสิท ธิ
ประโยชน์ของนักลงทุนเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 – 8
ตุลาคม 2560 โดยมีหน่ วยงานกากับตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้อง
กว่า 70 ประเทศทัวโลกเข้
่
าร่วมจัดงานในครัง้ นี้
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A2X Markets (A2X) เปิ ดตัวขึน้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดย
เป็ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ใหม่ ใ นแอฟริก าใต้ ที่จ ะเป็ น คู่แ ข่ ง
โดยตรงกับ ตลาดหลักทรัพย์โ จฮัน เนสเบิร์ก (Johannesburg
Stock Exchange: JSE) โดยเป็ นตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกใน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดรองและเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
ปั จจุบนั A2X มีหลักทรัพย์จดทะเบียน 3 หลักทรัพย์และมีโบรก
เกอร์ 4 ราย โดยได้แต่งตัง้ Strate เป็ นศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
และมี RMB Stockbroking Operations และ Computershare
Outsourcing เป็ น settlement agent
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตัวดัช นี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Index) ซึ่งเป็ น
ดัชนีตัวที่ 11 ที่คานวณและออกโดยตลาดหลักทรัพย์เอง ซึ่ง
ดัช นี ด ัง กล่ า วจะติด ตามรีท ทุ ก ตัว ที่จ ดทะเบีย นอยู่บ น Bursa
Malaysia โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิม่ สถานะให้กบั กองรีท รวมทัง้
เป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่จ ะใช้ ว ัด ผลโดยรวมของกองรีท ซึ่ง
ปั จจุบนั มีทงั ้ หมด 18 กอง โดย REIT Index ใช้วธิ กี ารแบบถ่วง
น้ าหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ แต่กาหนดไว้สงู สุดไม่เกินร้อยละ
10 เพื่อป้ องกันมิให้หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งส่งผลต่อดัชนี
มากเกินไป สาหรับกองรีททีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่ สามารถนามา
คานวณดัชนีดงั กล่าวได้เมื่อผ่านระยะเวลา 3 เดือนแรกไปแล้ว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ FactSet เปิ ดตัวซีรยี ข์ องดัชนีทไ่ี ด้จดั ทาร่วมกันระหว่างแบ
รนด์ทงั ้ สอง เพื่อดึงดูดนักลงทุนทีต่ ้องการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่
น่ า สนใจของภู มิภ าคและของโลก ซึ่ง ขณะนี้ ป ระกอบด้ ว ย
SGX-FactSet Asia Technology Advantage EW Index,
SGX-FactSet Global Cybersecurity Index, SGX-FactSet
Global Robotics Index, และ SGX-FactSet Asia Healthcare
Select EW Index
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) มีแผนที่จะปรับสัญญาล่วงหน้าและออปชัน่
ส าห รั บ ดั ช นี Hang Seng และดั ช นี Hang Seng China
Enterprises ให้ มี เ ดือ นซื้อ ขายที่ไ กลขึ้น ถึ ง 5 ปี ครึ่ง ซึ่ง อยู่
ระหว่างการขออนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับดูแล
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) มีแ ผนเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาล่ ว งหน้ า แร่ เ หล็ก
TSI Iron Ore Fines 62 per cent FE CFR China Futures ซึ่ง
ชาระราคาด้วยเงินสด โดยจะเปิ ดซือ้ ขายในวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 นี้ และซือ้ ขายด้วยเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ต เ กี ย ว ( Tokyo Commodity
Exchange) มี แ ผนที่ จ ะเปิ ดซื้ อ ขายสัญ ญาล่ ว งหน้ า สิ น ค้ า
ยางพาราแท่ ง (Techincally Specified Rubber: TSR) ในปี
2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุ มตั ิ โดยจากสัดส่วนของ
ยางธรรมชาติท่นี าเข้ามาในญี่ป่ ุ น TSR มีก ารผลิต และใช้งาน
เพิม่ ขึน้ จากร้อลยะ 40 เป็ น 80 ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา และคาด
ว่าการเปิ ดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าดังกล่าวจะเป็ นการเพิม่ ความ
ต้องการและเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูใ้ ช้ตลาดล่วงหน้ามากยิง่ ขึน้
CME Group และตลาดหลักทรัพย์ญ่ีป่ ุ น (Japan Exchange
Group: JPX) ร่วมมือกัน เตรียมเปิ ดตัวสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อ้า งอิง ดัช นี Tokyo Stock Price Index (TOPIX) สกุ ลเงิน เยน
เพื่อ ซื้อ ขายใน CME Globex ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุ มตั ิจากทางการ นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์โ ตเกี ยว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เตรียมเปิ ดตัว JPX-Chicago Co-Location Direct ซึ่งให้บริการ
เชื่อมต่อระหว่างตลาดการเงินในชิคาโกและโตเกียวผ่านบริการ
ของ arrownet-Global service ซึ่ ง จะช่ ว ยนั ก ลงทุ น สามารถ
เข้าถึงตลาดอนุ พนั ธ์ในอเมริกาได้ง่ายขึน้ และเพิม่ สภาพคล่อง
ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ในญีป่ ่ นุ และอเมริกา โดยเฉพาะสินค้าของ
ญี่ป่ นุ ทีซ่ อ้ื ขายในอเมริกา เช่น Nikkei 225 Futures และ TOPIX
Futures
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE)
ผลักดันให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลด้าน sustainability &
ESG โดยการออกคู่มอื การเปิ ดเผยข้อมูลด้าน ESG และเตรียม
จัดทามาตรชีว้ ดั คุณภาพด้าน sustainability & ESG ของบริษัท
จ ด ท ะ เ บี ย น ทั ้ ง นี้ QSE ไ ด้ เ ข้ า เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง UN
Sustainability Stock Exchanges (UN SSE) ตั ้ง แต่ ปี 2559
และมุ่งส่งเสริมความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทัวโลก
่
รวมถึงเป็ น
โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษทั จดทะเบียน
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) และตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Dubai ลง
นามความร่ ว มมือ ระหว่ า งกัน เพื่อ พัฒ นาดัช นี ส ัญ ญาซื้อ ขาย
ล่ ว งหน้ า ที่อ้า งอิง Abu Dhabi General Index (ADI) เพื่อ ซื้อ
ขายบนแพลทฟอร์มซือ้ ขายอนุพนั ธ์ของ Nasdaq Dubai
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Dubai ลงนามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
สิท ธิ (license agreement) กับ MSCI เพื่อ พัฒ นาอนุ พ ัน ธ์ ท่ี
อ้า งอิง ดัช นี ใ นภู มิภ าค โดย Nasdaq Dubai จะพัฒ นาสิน ค้า
อนุ พนั ธ์ท่อี ้า งอิง MSCI UAE Index เพื่อ ซื้อขายบนระบบซื้อ
ขายอนุพนั ธ์ของ Nasdaq Dubai
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ตราสารหนี้ เ พื่อ ให้ ผู้ซ้ือ ขายสามารถปฏิบ ัติต ามเกณฑ์ ข อง
MiFID II ได้ ในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลและการรายงาน ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ภายในเดือนมกราคม 2561 นี้
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ วี ย นนา ( Vienna Stock Exchange)
เปิ ดตัว ETF Segment เพื่อเป็ น one stop shop สาหรับ ETF
โดยปั จจุ บ ั น มี ETF รวม 60 ตั ว ที่ เ น้ น ทั ้ง ในยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา
Intercontinental Exchange (ICE) จะเปิ ดซื้ อ ขายสั ญ ญา
ล่ ว งหน้ า อัต ราดอกเบี้ย Sterling Overnight Index Average
(SONIA) ในวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2560 นี้ โดยอ้า งอิง อัต ราจาก
Bank of England ก่ อ นที่ จ ะยกเลิ ก สั ญ ญาล่ ว งหน้ า อั ต รา
ดอกเบีย้ LIBOR
Payment Canada ร่วมกับ ธนาคารแห่งชาติแคนาดา (Bank
of Canada) และ กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ คนาดา (TMX
Group) ประกาศความร่ ว มมือ ในการรวมระบบซื้อ ขายและ
ระบบการชาระเงิน โดยนาระบบเทคโนโลยีบญ
ั ชีกระจายศูนย์
(Distributed Ledger Technology: DLT) ม า ใ ช้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและความรวดเร็ ว ในการประมวลผลของ
กระบวนการชาระราคาหลักทรัพย์

Post Trade Services (Cont)


SWIFT เชื่ อ มต่ อ ระบบกับ ศู นย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ นอร์ เ วย์
(Verdipapirsentralen ASA: VPS) เพื่อเป็ นมาตรฐานและเพิม่
ประสิทธิภาพให้แก่สมาชิก
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ประกอบด้ ว ย ตลาด
หลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า ตลาดหลักทรัพย์
นาโกย่า ตลาดหลัก ทรัพย์ฟุกุโ อกะ ตลาดหลักทรัพ ย์ซปั โปโร
ตลอดดจน SBI Japannext และ Chi-x Japan ปรับระยะเวลา
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็ น T+2
Nasdaq Clearing นาเสนอ Direct Clearing Client Model ซึ่ง
เป็ นการรับชาระราคาโดยตรงกับผูล้ งทุนโดยตรง
Iberclear และ Citi ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการให้ Citi รับผิดชอบการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แก่กลุ่ม
ลูกค้า ทัวโลกหลั
่
ง จากที่ Iberclear ได้ปรับ ระยะเวลาการชาระ
ราคาเป็ น T+2

Technology






Equichain ซึ่ง เป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นฟิ นเทคและเทคโนโลยี
blockchain สาหรับตลาดทุนในลอนดอน ได้รบั การอนุ ญาตให้
เข้าร่ ว มในโครงการ Abu Dhabi Global Market’s Regulatory
Laboratory (RegLab) เพื่อพัฒนานวัตกรรมฟิ นเทค ซึ่งนับเป็ น
ก้าวสาคัญในการเข้ามามีบทบาทในกลุ่มประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์และภูมภิ าคตะวันออกกลาง ทัง้ นี้ Equichain เสนอจัดตัง้
Equichain Exchange (EQX) เพื่อเป็ นตลาดหลักทรัพย์สาหรับ
cryptographic IPOs และเป็ นตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายด้วย
บริษัทขนาดใหญ่ ในสเปนจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ พลังงาน
และโทรคมนาคม ร่วมกันสร้าง The Alastria Consortium ซึ่ง
เป็ น เครือ ข่า ยระดับ ชาติแ ห่ ง แรกของโลก เพื่อ ร่ ว มกัน พัฒ นา
blockchain ecosystem ใ น ป ระ เท ศ สเป น โ ด ย จ ะ พั ฒ น า
distributed ledger technology (DLT) เพื่อสนับสนุนและกระตุ้น
การปรับตัวเข้าสู่ดจิ ติ อลของธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึง
SMEs และ startups ด้วย
Gatelab ซึ่ง เป็ น บริษัท พัฒ นาเทคโนโลยีใ นเครือ กลุ่ ม ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ล อนดอน (London Stock Exchange Group:
LSEG) ได้รบั อนุ ญาตเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบบริหารความเสีย่ งใน
การส่งคาสังซื
่ ้อขายสินค้าอนุ พนั ธ์ทอ่ี ้างอิงสกุลเงิน ให้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange: BSE)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ บลิ เ วี ย (Bolsa Boliviana de Valores:
BBV) เริม่ ใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ “SMART BBV” ซึ่ง
พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) ซึง่ รองรับการซือ้ ขาย
ตราสารทุ น และตราสารหนี้ รวมถึง ระบบซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
สาหรับตลาดแรกซึง่ ผูอ้ อกหลักทรัพย์สามารถเลือกรูปแบบการ
ส่งคาสังซื
่ ้อขายประเภทระบุราคา (Auction) ที่แตกต่ างกันได้
ตามความต้องการ

Rules and Regulation (Cont)


Rules and Regulation






ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) อยู่
ระหว่างการรับฟั งความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์การซื้อ
ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการปฎิ บ ั ติ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดใน
ปั จ จุ บ ัน มากยิ่ง ขึ้น โดยจะเน้ น ที่ม าตรการป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ กิด
เหตุการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมขึน้ อาทิ บริษทั สมาชิกสามารถมีความ
ยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ ในการฝากหลักทรัพย์ค้าประกันที่กาหนดโดย
นายหน้าแบ่งรายได้ (remisier) ภายหลังจากทีผ่ ่านการประเมิน
ระดับความน่ าเชื่อถือแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะยกเลิกการกากับ
ดูแลบุคลากรที่ทาหน้าที่ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และลด
เกณฑ์การเปิ ดบัญชีซอ้ื ขายลงโดยให้เป็ นความรับผิดชอบของ
บริษทั สมาชิก เป็ นต้น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เตรียมขยายเวลาการซื้อขาย (after-hours
trading) เฟสที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยจะสามารถ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่ว งหน้ าจานวน 4 สัญญาได้เพิ่มขึ้น 1
ชัวโมงจนถึ
่
งเวลา 01.00 นาฬิกาของวันถัดมา สาหรับเฟสที่ 2
และ 3 มีกาหนดภายในปี 2561 ซึง่ จะครอบคลุมถึงการซือ้ ขาย
ออปชันและจะขยายไปจนถึ
่
งเวลา 03.00 นาฬิกาต่อไป อย่างไร
ก็ดี การขยายเวลาจนถึง 03.00 นาฬิก า ของ equity index
option นัน้ จะพิจารณาจากความต้องการของตลาดและสภาพ
คล่องของสินค้าด้วย
หน่ วยงานก ากั บ ตลาดทุ น ออสเตรเลี ย (Australian
Securities and Investments Commission: ASIC) นาเสนอ
แนวปฏิบตั ิและข้อบังคับใหม่เพื่อสอดรับกับกรอบเกณฑ์ Asia
Fund Passport ทีจ่ ะมีผลภายในต้นปี 2561
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หน่ วยงานกากับ ตลาดทุน นิ วซี แลนด์ (Financial Markets
Authority: FMA) ให้ ค วามส าคั ญ และเผยแพร่ ค วามเห็ น
(commentary) ต่อนวัตกรรมใหม่ คือ initial coin offers (ICOs)
และ cryptocurrencies services รวมถึง แหล่ ง ข้อ มู ลออนไลน์
สาหรับนักลงทุน โดยมุ่งส่งเสริมให้ธุรกิจที่สนใจระดมทุนผ่าน
ICO ให้เข้ามาติดต่อยัง FMA ตัง้ แต่ระยะเริม่ แรกของการพัฒนา
แ ล ะ ไ ด้ ร ะ บุ ถึ ง เ ก ณ ฑ์ ส า ห รั บ ผู้ ที่ จ ะ เ ข้ า ม า ใ ห้ บ ริ ก า ร
cryptocurrencies นอกจากนี้ ยังมุ่งผลักดันให้นักลงทุนทาความ
เข้าใจความเสีย่ งของ cryptocurrencies ก่อนทีจ่ ะเข้ามาลงทุน
หน่ วยงานกากับ ตลาดทุน นิ วซี แลนด์ (Financial Markets
Authority: FMA) อนุญาตให้เปิ ดบริการทีป่ รึกษาการลงทุนแบบ
ออนไลน์ ส่ว นบุ ค คล (Robo-Advice) ซึ่ง จะเริ่ม เปิ ดให้บ ริษัท ที่
สนใจลงทะเบียนได้ต้นปี 2561 และคาดว่าจะแก้กฎหมายแล้ว
เสร็จเพื่อเริม่ ดาเนินการได้จริงในปี 2562

Alliances




ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่วมกับ CFA Society สิ งคโปร์ และ MoneySENSE ร่ วมกัน
เ ปิ ด ตั ว ค อ ลั ม น์ “Save and Invest Portfolio Series” ล ง
หนังสือพิมพ์ Lianhe Zaobao ทุกวันอาทิตย์สปั ดาห์ท่สี องของ
เดือน เพื่อกระตุน้ ให้ผอู้ ่านหนังสือพิมพ์ภาษาจีน ออมและลงทุน
เพื่อ อนาคต โครงการดัง กล่ า วสืบ เนื่ อ งจากความส าเร็จ ของ
คอลัมน์การลงทุนในหนังสือพิมพ์ The Sunday Times
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) และ ตลาดหลักทรัพย์
สิ ง ค โ ป ร์ ( Singapore Exchange: SGX) ล ง น า ม บั น ทึ ก
ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ระหว่ า งกัน ในการระบหลัก ทรัพ ย์ จ ด
ทะเบียน เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของทัง้ สองทีใ่ นฐานะแหล่ง
จดทะเบียนชัน้ นา (listing venue) ในสหรัฐอเมริก าและเอเชีย
ตามลาดับ ภายใต้ข้อ ตกลงดังกล่ า ว จะสนับ สนุ น ช่ อ งทางให้
บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและยกระดับภาพลักษณ์
ของบริษทั นอกจากนี้ จะมีการสารวจความต้องการของบริษทั ที่
ต้อ งการจดทะเบียนพร้อ มกันในสองตลาดด้ว ย โดย Nasdaq
และ SGX พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนบริษทั ในแนวทางดังกล่าว
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และตลาดหลักทรัพ ย์แคนาดา (TMX Group) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลาดทุน โดย
เน้ น ส่ง เสริม กลไกการเติบ โตของบริษัท เทคโนโลยีและบริษัท
นวัตกรรมของทัง้ สองตลาด และเตรียมร่วมกันจัดทางานวิจยั ด้าน
ดัชนีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ มตลาดระหว่างกันด้วย ทัง้ นี้ จะ
มี ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร China-Canada Technology and
Innovation Companies Services Initiative เพื่อ เป็ น เครือ ข่ า ย
เชื่อมโยงระหว่างสองประเทศสาหรับบริการทีม่ ใี นปั จจุบนั และมี
แผนที่จะศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างการเชื่อมโยงการซื้อ
ขายและการชาระราคาและส่งมอบระหว่างแคนาดาและจีน
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ไทย ล งนามในบัน ทึ ก ข้ อ ต กลงความ
ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานก.ล.ต. เมี ย นมา ( Securities and
Exchange Commission of Myanmar: SECM) เพื่อถ่ายทอด
ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการกากับและพัฒนาตลาดทุนให้แก่
เมียนมา ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อปูทาง
ไปสู่ก ารเชื่อ มโยงตลาดทุ น และการท าธุ ร กรรมด้า นตลาดทุ น
ระหว่างไทยและเมียนมาในอนาคต











FTAHK) ลงนามความร่ ว มมือ กับ สมาคมฟิ นเทคใน
Swiss Finance + Technology Association) และไต้ ห วัน
(Taiwan FinTech Industry Development Association) ราย
ประเทศ ในช่วงการจัดงานสัปดาห์ฟินเทคฮ่องกง เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนา ฟิ นเทคทัวโลก
่
ผ่านการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกันในด้านกฎเกณฑ์และการพัฒนาฟิ นเทค

ห น่ ว ย ง า นก า กั บ ตล า ด ทุ นอ อ ส เตรเลี ย ( Australian
Securities and Investments Commission: ASIC) ร่ ว มมื อ
กับหน่ วยงานกากับตลาดทุ นสวิส (Swiss Financial Markets
Authority: FINMA) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในตลาด
การเงินของทัง้ สองประเทศ เพื่อ สนับ สนุ น ผู้ป ระกอบการด้า น
นวัตกรรมในการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ขอ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ นั บ เป็ นแหล่ ง ลงทุ น ในต่ า งประเทศของ
ออสเตรเลียทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 5
หน่ ว ยงานก ากับ ตลาดทุ น นิ วซี แ ลนด์ (Financial Markets
Authority: FMA) และหน่วยงานกากับออสเตรเลีย (Australian
Securities and Investments Commission: ASIC) กระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อร่วมกันขยายโอกาสทางธุรกิจด้าน
ฟิ นเทคและนวัตกรรมทางการเงิน
หน่ วยงานก ากับ ตลาดทุ น อาบู ด าบี (Financial Services
Regulatory Authority: FSRA) และหน่ วยงานกากับตลาดทุน
ฝรังเศส
่
(French Autorité des Marchés Financiers) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน
ระหว่างกัน
Abu Dhabi Global Market (ADGM) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการเงิน
นานาชาติในอาบูดาบี ร่วมมือกับ YES BANK ของอินเดีย เพื่อ
สนั บ สนุ น fintech ecosystem ในสหรัฐ อาหรับ เอมิเ รตส์แ ละ
อินเดีย ความร่วมมือดังกล่าวจะสนับสนุ นให้ผปู้ ระกอบนวัตกรรม
ฟิ นเทคในภูมภิ าคตะวันออกกลางเข้าอยู่ในโปรแกรมฟิ นเทคของ
YES และ ADGM’s Regulatory Laboratory และส่ ง เสริม การ
ขยายเข้าสูต่ ลาดของทัง้ สองประเทศต่อไป

International Activities

2 ตุลาคม 2560

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมงาน IOSCO World Investor Week 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
ญี่ป่ ุน (Japan Exchange Group: JPX) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคถึง
การพัฒนาความรูน้ กั ลงทุน

5 ตุลาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสานักงานก.ล.ต. จัดสัมมนา ARFP: The Opportunities to Cross-border Fund
Initiatives เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษทั หลักทรัพย์จดั การการลงทุนในการขายกองทุนในต่างประเทศ
ผ่านโครงการ Asia Regional Fund Passport โดยเชิญผู้บรรยายจากหน่ วยงานกากับและภาคเอกชนจาก
ประเทศญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการเตรียมจัดตัง้ กองทุน

16-17 ตุลาคม 2560 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมเป็ นเกียรติในพิธลี งนามความร่วมมือระหว่างสานักงานก.ล.ต. ไทยและ
เมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง และร่วมบรรยายความรูด้ ้านการพัฒนาตลาดทุนไทยและพบปะกับผูบ้ ริหารทัง้ จาก
ภาครัฐและเอกชนของเมียนมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและโอกาสในความร่วมมือในอนาคต
October 2017
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