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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) จั ด งาน
Inaugural Shariah Investing Fair 2017 ขึน้ ระหว่างวันที่ 2526 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจแก่นักลงทุน
และสร้างวัฒนธรรมการลงทุนให้แก่ชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับชาริอะห์ ซึง่ รวมถึงหุน้ อีทเี อฟ
รีท และหุน้ กู้ คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมงานราว 10,000 คน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตั ว
แคมเปญให้ความรู้แก่บุคคลทัวไป
่ “What’s Your Goal” เพื่อ
เพิม่ ความตระหนักและพิจารณาการลงทุนในหุ้น โดยทีต่ ลาด
หลัก ทรัพ ย์ จ ะร่ ว มมือ กับ องค์ ก รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ เพื่ อ
เสริมสร้างให้ชาวมาเลเซียบรรลุถงึ เป้าหมายทางการเงินผ่าน
การลงทุนในหุน้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้ร ับรางวัลตลาดหลัก ทรัพย์ดีเ ด่น แห่ง ปี ด้าน Energy Risk
จากการพิจารณาตลาดโภคภัณฑ์ทงั ้ หมดในเอเชีย เป็ นผลจาก
ที่ SGX มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าถ่านโค้ก สัญญาออปชันถ่
่ าน
โค้ก และสัญญาสว็อป Styrene Monomer & Monoethylene
Glycol รวมถึงการควบรวมตลาดหลักทรัพย์บอลติกในปี 2559
Singapore Fintech Festival 2017’s Investor Summit หรื อ
Deal Day จัด โดย หน่ ว ยงานก ากับ การเงิ น ของสิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ร่วมกับสมาคม
ธนาคารสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้โอกาสแก่
บริษทั ฟิ นเทคสตาร์ทอัพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ โดยมีนักลงทุนและสตาร์ทอัพเข้าร่วมงาน
กว่า 1,000 ราย และมีเงินลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สรอ.
หน่ วยงานกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์อาเซี ยน (ASEAN
Capital Market Forum: ACMF) จัด สัม มนาภายใต้ แ นวคิด
ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน ในงานกล่าวถึงโอกาส
เติบโตของภูมภิ าคด้านการระดมทุนผ่านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
กรีนบอนด์ การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และการเปลีย่ นแปลงใน
ยุคดิจิตลั นอกจากนี้ ยังเปิ ดเผยว่าหน่ วยงานกากับดูแลของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฟิ ลิป ปิ น ส์จ ะร่ ว มลงนามข้อ ตกลง ASEAN
Collective Investment Scheme เป็ น รายที่ 4 ต่ อ จาก ไทย
มาเลเซียและสิงคโปร์ ทีล่ งนามกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ปรับ รูปแบบเว็บไซต์ใ หม่เ พื่อให้เป็ น ไปใน
แนวทางเดียวกับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ทไ่ี ด้ปรับเมื่อปี 2559
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) มีแผนเพิม่ ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และเชื่อมต่อกับนักลงทุนทัวโลก
่
โดยมุ่งเปิ ดตลาดเพื่อยกระดับ
เป็ นตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกตามแผนกลยุทธ์ทต่ี งั ้ ไว้และเป็ น
ศูนย์กลางด้านการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุ นการเติบโต
ของบริษทั และมีเครื่องมือการลงทุนทีห่ ลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุน ทัง้ นี้ SSE อยู่ระหว่างการหารือกับ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล อนดอนเรื่ อ ง stock interconnect เพื่ อ
เชื่อมต่อการซื้อขาย นอกจากนี้ SSE ยังถือหุ้นร้อยละ 8 ของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ป ากีส ถาน ร้อ ยละ 40 ของ China Europe
International Exchange ในประเทศเยอรมัน และร้อยละ 25 ใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่กี าลังจะเปิ ดตัวในเมืองแอสทานา ประเทศ
คาซัค สถานในปลายปี 2560 นี้ เพื่อ ตอบรับ แผน Belt and
Road Initiative ของรัฐบาลจีน
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange: KRX) แต่ งตัง้
นาย Jung Ji-Won เป็ น ประธานและกรรมการผู้จ ัด การ KRX
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีวาระดารงตาแหน่ง 3 ปี แทน
นาย Jeong Chan-Woo ซึ่ง ลาออกเมื่อ เดือ นกัน ยายน 2560
ทัง้ นี้ นาย Jung Ji-Won เคยดารงต าแหน่ ง ซีอีโ อของ Korea
Securities Finance Corporation ก่อนเข้ารับตาแหน่งนี้
ตลาดหลักทรัพย์ดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) ให้
การต้อนรับคณะผู้บ ริหารจากตลาดหลักทรัพย์อิ นโดนี เซี ย
(Indonesia Stock Exchange: IDX) พร้อมด้วยสือ่ มวลชน เข้า
ศึกษาความสาเร็จของตลาดหลักทรัพย์ดูไบ ในการพัฒนาเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์อสิ ลาม และเป็ นแห่งแรกของโลกที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานชาริอะห์มาตัง้ แต่ปี 2550
ตลาดทองค าและสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ ดู ไ บ (Dubai Gold &
Commodities Exchange: DGCX) ได้รบั รางวัล Exchange of
the Year จ า ก ง า น FOW Global Investor MENA Awards
ประจ าปี 2560 ซึ่ง พิจ ารณาจากการพัฒ นาสัญ ญาอนุ พ ัน ธ์ท่ี
ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน รวมถึงผลประกอบการที่
โดดเด่น
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Abu Dhabi Global Market (ADGM) ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล The
Financial Centre of the Year (MENA) เป็ น ปี ท่ี 2 จากงาน
MENA Capital Markets Summit & Awards จากความสาเร็จ
ในการพัฒนาโซลูชนส์
ั ่ นวัตกรรมต่ างๆ เพื่อเอื้อต่ อการเข้าถึง
การระดมทุน การปลดล็อคโอกาสทางธุรกิจและการเปิ ดกว้างสู่
โอกาสการเติบ โตในรู ป แบบต่ า งๆ นอกจากนี้ ยัง เป็ น Top
MENA FinTech Hub อีกด้วย
 ประเทศในกลุ่มบอลติก ได้แก่ เอสโตเนี ย ลัตเวียและลิ ธว
ั เนี ย
บรรลุขอ้ ตกลงร่วมจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคบอลติ ก
(pan-Baltic capital market) เพื่อ สร้ า งความแข็ง แกร่ ง ทาง
เศรษฐกิจ และกระตุ้น การลงทุ น เพื่อ สร้า งงาน โดยได้ร ับ การ
สนั บ สนุ น จาก European Commission (EC) และ European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ในการ
ปรับกรอบกฎเกณฑ์ให้เอือ้ ต่อการลงทุน โดยโครงการแรกที่จะ
นามาพิจารณาเป็ นด้านการพัฒนาตราสารหนี้
 ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) ประกาศปรับกลยุทธ์
และโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และมุ่งเป็ นศูนย์กลางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ในบริบททาง
ธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ จะเน้นบริการโครงสร้างพืน้ ฐานแก่ผถู้ อื หุน้
โดยควบรวมงานซื้อขายและหลัง การซื้อขายไว้ใ นหน่ ว ยงาน
เดียวกันเพื่อให้เป็ น single source ปรับธุรกิจการชาระเงินให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิม่ ความแข็งแกร่งด้านธุรกิจการให้
ข้อมูลการเงิน นอกจากนี้ SIX ได้เปิ ดตัว venture fund มูลค่า
50 ล้านฟรังก์สวิสเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศ พร้อมจัดตัง้
หน่ วยงานใหม่ด้านนวัตกรรมเพื่อให้บริการตามความต้องการ
ของผู้ถือ หุ้น โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ นาย Jos Dijsselhof จะเข้า รับ
ตาแหน่งเป็ น CEO คนใหม่ของ SIX มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561
 STOXX ผู้ใ ห้บ ริก ารธุ ร กิจ ดัช นี ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ยอรมัน
(Deutsche Börse Group) ขยายธุรกิจเพิม่ ขึน้ ในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิ ก จากความสนใจที่มีต่ อ กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น แบบ smart
beta ซึ่งเป็ นการลงทุนอย่างเป็ นระบบที่มุ่งเน้นให้ผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับความเสีย่ งสูงกว่าการลงทุนเชิงรับทัวๆ
่ ไป มีเพิม่
สูงขึน้ ในกลุ่มนักลงทุนเอเชีย โดย STOXX มีพนั ธมิตรที่สาคัญ
ในเอเชีย อาทิ Yuanta และ MUTB เพื่อช่วยทาความเข้าใจแก่
นักลงทุนในภูมภิ าคเพื่อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ วี ย นนา ( Vienna Stock Exchange)
ประกาศความแข็ง แกร่ ง ในฐานะศู น ย์ก ลางการจดทะเบีย น
พัน ธบัต รนานาชาติ โดยในรอบปี 2560 นี้ เป็ น ปี ท่ีส ามารถ
ทาลายสถิติเดิมทัง้ ในด้านจานวนและมูลค่าการนาตราสารหนี้
เข้าจดทะเบียน ด้วยจานวนพันธบัตรเอกชนรวม 71 รายการ
มูลค่า 12.1 พัน ล้า นยูโรที่เ ข้า มาซื้อ ขายในเวีย นนา แบ่ งเป็ น
พันธบัตรภายในประเทศ 16 รายการ (1.7 พันล้านยูโร) และ
พันธบัตรต่างประเทศ 55 รายการ (11.1 พันล้านยูโร) สูงกว่าปี
2559 ทีม่ พี นั ธบัตรเพียง 48 รายการ มูลค่า 7.55 พันล้านยูโร ที่
เข้าจดทะเบียนใหม่ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั มีพนั ธบัตรเอกชนทีซ่ อ้ื ขายใน
เวียนนากว่า 400 รายการจาก 200 บริษทั และประเทศทีส่ นใจ
นาพันธบัตรมาจดทะเบียนมากทีส่ ดุ คือ อิตาลีและไอร์แลนด์
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หน่ วยงานกากับตลาดทุนมาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC) ประกาศหลักทรัพย์ทไ่ี ด้เข้าอยู่ในรายการ
หลักทรัพย์ทถ่ี ูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทีผ่ ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการชาริ อ ะห์ ซึ่ ง จะมี ผ ลตั ้ง แต่ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2560 โดยหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 902 หลักทรัพย์ มี 686 หลักทรัพย์ ที่
ผ่านการรับรองว่าถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 76 ของทัง้ หมด ทัง้ นี้มี 33 หลักทรัพย์ได้รบั การพิจารณา
เพิม่ เข้าในรายการ และ 22 หลักทรัพย์ถูกคัดออก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศเปิ ดตัวสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีตลาดเกิดใหม่
(MSCI Emerging Market Index) และตลาดเกิดใหม่ใ นเอเชีย
(MSCI EM Asia Index) นับเป็ นตลาดหลักทรัพย์แรกในเอเชียที่
ออกผลิตภัณฑ์ทเ่ี ชื่อมโยงกับตลาดในภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโตสูง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchange and
Clearing: HKEx) ประกาศเลื่อนเปิ ดการซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้า
และออปชัน่ สาหรับ ดัช นี Hang Seng และดัช นี Hang Seng
China Enterprises ที่ มี เ ดื อ นซื้ อ ขายที่ ไ กลขึ้ น ถึ ง 5 ปี ครึ่ ง
ออกไปอีก โดยคาดว่าจะเริม่ ซื้อขายภายในไตรมาสแรกของปี
2561
2

p

u
d
n
u
o
R
s
e
g
n
a
h
c
x
E
l
a
n
o
ti
Interna

By International Relations Team
Products and Services (Cont)










การขยายเวลาการซื้อขายในช่วงหลังเวลาทาการซื้อขายของ
วันที่ T+1 (after-hours trading) ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEx) ป ระ สบ
ความสาเร็จเป็ นที่นิยมในหมู่นักลงทุน โดยมูลค่าการซื้อขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดัชนีหลักทรัพย์ท่มี กี ารซื้อขายสูงสุด 4
สัญญาแรกเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 17 หลังจากทีข่ ยายเวลาซือ้ ขายไป
จนถึง 01.00 น. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยนักลงทุนใช้
T+1 session นี้ เพื่อตอบสนองต่อข่าวเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตาม
เวลาทาการในสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ มูลค่าการซือ้ ขายต่อชัวโมง
่
ในช่วง T+1 session นี้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72 ในช่วงเวลาทีท่ บั ซ้อน
กับเวลาการซือ้ ขายในสหรัฐฯ
ตล า ดสิ นค้ า โ ภค ภั ณ ฑ์ โ ตเกี ย ว ( Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าสินค้า
พลังงาน โดยมีแผนที่จะเป็ นตลาดเดียวสาหรับสินค้าพลังงาน
ทีม่ ที งั ้ สัญญาล่วงหน้าสินค้า ไฟฟ้า และ LNG เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การเติบโตของรัฐบาลในปี 2560 โดยเริม่ จากสัญญา
ล่วงหน้าสินค้าไฟฟ้า ซึง่ คาดเปิ ดซือ้ ขายในเดือนกันยายน 2561
ตลาดการเงิ นโตเกียว (Tokyo Financial Exchange: TFX)
เตรีย มเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาล่ ว งหน้ า รายวัน อ้า งอิง ราคาดัช นี
อีทีเ อฟทองค าแท่ ง และดัช นีอีทีเ อฟน้ า มันดิบ ในตลาด Click
Kabu 365 โดยจะเริม่ เปิ ดซือ้ ขายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) รั บ
KODEX Russell 2000 ETF (H) ซึ่ ง เป็ น ETF ตั ว แ รกใ น
เกาหลีท่อี ้างอิงหลักทรัพย์ขนาดเล็กในสหรัฐเมริกาจากดัช นี
Russell 2000 บริ ห ารโดย Samsung Asset Management
Company เข้าซือ้ ขายใน KRX เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
หน่ วยงานกากับตลาดทุนนิ วซี แลนด์ (Financial Markets
Authority: FMA) เปิ ดเผยสถิตกิ ารทาธุรกรรมกูย้ มื เงินระหว่าง
บุค คลผ่า นระบบออนไลน์ โ ดยไม่ผ่ านตัว กลาง คิด เป็ น มูลค่ า
259.9 ล้านดอลลาร์สาหรับการให้กยู้ มื แก่บุคคลและ 29.5 ล้าน
ดอลลาร์สาหรับการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจ ผ่านผู้ให้บริการที่ได้ร ับ
ใบอนุญาต 7 ราย นอกจากนี้ ได้รายงานสถิตกิ ารระดมทุนผ่าน
crowdfunding รวมมูลค่า 74.2 ล้านดอลลาร์ ผ่านผูใ้ ห้บริการที่
ได้รบั ใบอนุ ญาต 8 ราย (ปจั จุบนั ปิ ดตัวลง 2 ราย) (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

November 2017

Products and Services (Cont)












ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) เริ่ ม ใช้ ร ะบบ Business Intelligence (BI)
และ Data Warehouse ส าหรับ การรวบรวมข้ อ มู ล จัด เก็ บ
วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล
ตลาดทองค าและสิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ ดู ไ บ (Dubai Gold &
Commodities Exchange: DGCX) ได้รบั อนุมตั จิ ากหน่ วยงาน
กากับดูแล ให้เปิ ดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงหุน้ บลูชพิ ราย
ตัวของอินเดีย เพิม่ อีก 44 ตัว สืบเนื่องจากความต้องการทีเ่ พิม่
สูงขึ้นของผู้ซ้อื ขายสัญ ญาล่วงหน้ าสิน ค้าหุ้นอินเดียรายตัวใน
ปจั จุบนั โดยจะเริม่ ซือ้ ขายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
โครงการ Elite ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London
Stock Exchange Group: LSEG) ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เร่ ง
พัฒ นาศัก ยภาพของธุ ร กิ จ ที่ มีอ ัต ราการเติ บ โตสู ง ผ่ า นการ
สนับ สนุ น ด้า นที่ป รึก ษา การลงทุ น และการให้ค วามรู้ ได้ร ับ
บริษทั ต่างชาติเข้าโครงการเพิม่ เติม 21 บริษัท จากยุโรป ตุรกี
รัสเซียและอิสราเอล รวมมีบริษัทในโครงการ 683 บริษัท จาก
27 ประเทศ โดยมีบริษทั จากเซอร์เบียและลักเซมเบิร์กเข้าร่วม
โครงการเป็ นครัง้ แรก นอกจากนี้ LSEG ยังได้เปิ ดตัวโครงการ
Elite นี้ในแอฟริกาตะวันตกด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ วี ย นนา (Vienna Stock Exchange) ให้
ความสาคัญต่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยได้จดั ทาสื่อ
การสอนด้านความรูท้ างการเงินแก่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน เพื่อ
เพิม่ ความเข้าใจด้านการลงทุนและเรียนรูท้ จ่ี ะจัดการความเสีย่ ง
ทางการเงิน
CME Group ประกาศเปิ ดตัวสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิงราคา
FOB สินค้าข้าวสาลีและข้าวโพด Black Sea จาก Platts โดยจะ
ชาระราคาด้วยเงินสด สัญญาดังกล่าวกาหนดเริม่ ซือ้ ขายในวันที่
18 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้ รายละเอียดของสัญญาสามารถดูได้ท่ี
www.cmegroup.com/blacksea
FTSE Russell แ ละ ตล าด หลั ก ท รั พ ย์ โ จ ฮั น เนสเบิ ร์ ก
(Johannesburg Stock Exchange: JSE) ขยายความร่วมมือ
การจัด ท าดัช นี ใ ห้ ค รอบคลุ ม ดัช นี ต ราสารหนี้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครื่อ งมือ ชี้ว ัด และสร้า งความแข็ง แกร่ ง ในการพัฒ นาตลาด
ตราสารหนี้ในแอฟริกาใต้ต่อไป
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Eurex เปิ ดตัวออปชันอ้
่ างอิง fixed income ETFs 3 ผลิตภัณฑ์
คือ iShares USD High Yield Corporate Bond ETF, iShares
J.P. Morgan USD Emerging Market Bond ETF แ ล ะ
iShares USD Corporate Bond ETF เพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
hedge ซึ่ง เป็ น ไปตามความต้อ งการของลูก ค้า ที่ต้อ งการใช้
ป้ อ ง กั น ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง พ อ ร์ ต นั บ ว่ า Eurex เ ป็ น
ผู้ประกอบการรายแรกที่ผลักดันธุรกรรมในตลาดอนุ พนั ธ์ตรา
สารหนี้ (fixed income derivatives market)
International Exchange (ICE) เปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาล่ ว งหน้ า
NYSE FANG+TM Index ซึ่งเป็ นดัชนีท่มี คี วามเชื่อมโยงกับหุ้น
เติบโตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงในอนาคต
ดัช นี ด ัง กล่ า วได้ร ับ การค านวณและเผยแพร่ โ ดย ICE Data
Global Index Feed โดยที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี จากการ
ทา back test คิดเป็ นร้อยละ 29.1 ต่อปี ในสัปดาห์แรกของการ
เปิ ดซือ้ ขาย มีปริมาณการซือ้ ขายกว่า 2,000 สัญญา
Thomson Reuters เตรี ย มให้ บ ริ ก าร Approved Publisher
Arrangements (APAs) หรือการเป็ นผูใ้ ห้บริการเปิ ดเผยข้อมูล
การซื้อขายแบบ Trade report ตามเกณฑ์ท่ี MiFiD II กาหนด
ไว้ว่าบริษทั ทีใ่ ห้บริการทางการเงินต้องมีการรายงานธุรกรรมทัง้
ก่อนและหลังการซือ้ ขายไปยัง APA อย่างน้อย 1 แห่งเพื่อความ
โปร่งใส โดยจะเริม่ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 3 มกราคม 2561 นี้ ทัง้ นี้
การให้บริการ APA ของ Thomson Reuters จะช่วยลดต้นทุน
และเวลาของบริษทั ทีใ่ ห้บริการทางการเงินแทนทีจ่ ะต้องพัฒนา
ระบบรายงานเอง
Nasdaq Broker Services ประกาศว่าเป็ นบริษัทแรกที่ได้รบั
ใบอนุญาตในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ ายงานข้อมูลการซือ้ ขายแทน
ลูกค้าไปยังหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องในยุโรป (Approved
Reporting Mechanism: ARM) จากหน่ ว ยงานก ากับ การเงิน
ของสวีเดน (Swedish Financial Supervisory Authority: FSA)
ใบอนุญาต ARM นี้ เป็ นข้อบังคับในการเป็ นผูส้ ง่ รายงานการซือ้
ขายโดยบุ ค คลที่ 3 ( third party provider) ภายใต้ ก รอบ
กฎเกณฑ์ใ หม่ MiFID II ซึ่ง Nasdaq สามารถเริ่ม ท าหน้ า ที่
ดังกล่าวได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 มกราคม 2561 เมื่อกฎเกณฑ์เริม่ มีผล
บังคับใช้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ประกาศใช้การชาระราคาและส่งมอบในเวลา
เดีย วกัน แบบเรีย ลไทม์ (real-time DVP) ในสกุ ล เงิ น หยวน
ดอลลาร์ฮ่ อ งกงและดอลลาร์สรอ. ส าหรับ รายการซื้อ ขายใน
กระดานจี น (north bound) ในโครงการ Stock Connect ที่
ดาเนิ นการร่วมกับตลาดหลัก ทรัพ ย์เซี่ย งไฮ้แ ละเซินเจิ้น โดย
อนุ ญาตให้ใช้ DvP เฉพาะนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ เริม่ วันที่ 20
พฤศจิกายน 2560
สานักหักบัญชี BME Clearing ขยายบริการครอบคลุมหมวด
พลังงาน โดยจะเริม่ ให้บริการสัญญาอนุ พนั ธ์อา้ งอิงก๊าซ ภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2561 เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า
ขยายการบริการและส่งเสริมการเติบโตของตลาดก๊าซในสเปน
สานักหักบัญชี BME Clearing นาเสนอบริการใหม่ในธุรกรรม
REPO และ SWAPs ส าหรั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสภาพคล่อง
Euronext ประกาศต่ออายุขอ้ ตกลงกับ LCH SA เพื่อให้บริการ
ชาระราคาอนุ พนั ธ์และสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ต่อไปอีก
10 ปี นอกจากนี้ Euronext ได้เปลี่ยนการถือหุน้ ร้อยละ 2.3 ใน
LCH Group มาถือหุ้นร้อยละ 11.1 ใน LCH SA โดยจะยังคง
เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการของ LCH SA และจะแต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้า
ร่วมในคณะกรรมการด้านตรวจสอบและบริการความเสีย่ งต่อไป

Information Technology




Nasdaq ลงนามข้อ ตกลงกับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ บอร์มิ ว ดา
(Bermuda Stock Exchange: BSX) เพื่อให้บริการเทคโนโลยี
การซื้อขายแก่แพลทฟอร์ม BSX ซึ่งเป็ น off-shore securities
market
Nasdaq พัฒ นาระบบ E-Voting ด้ว ยเทคโนโลยี blockchain
ให้ แ ก่ Strate (Pyt) Ltd ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ ร ั บ ฝา กหลั ก ทรั พ ย์
แอฟริกาใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุ มผู้ถือหุ้นใน
ตลาดทุ น แอฟริ ก าใต้ โดยคาดว่ า จะลดความขัด แย้ ง ของ
กระบวนการลงคะแนนเสียงและการมอบฉันทะให้มตี วั แทนใน
การออกเสียง และเพิม่ ความโปร่งใสของกระบวนการออกเสียง
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มาเลเซีย เตรีย มแผนที่จ ะเปิ ด กระดานซื้ อ ขายทางเลื อ ก
(Alternative Trading System: ATS) โดยที่น ายกรัฐ มนตรี
นาจิบ ราซัค เผยว่าอยู่ในแผนงบประมาณที่นาเสนอต่ อสภา
โดยทีร่ ะบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั การกองทุนรายหนึ่งได้ให้ขอ้ มูลว่า ATS จะทาให้นักลงทุน
สามารถทารายการซื้อขายล็อตใหญ่ นอกตลาดได้ และทาให้
ค่าธรรมเนียมอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม

Regulation








Regulation (Cont)


สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) ออกเอกสารแสดงจุ ด ยืน (position paper)
เรื่องผลกระทบต่อตลาดทุนโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ จาก
การออกกฎเกณฑ์ทไ่ี ม่สอดคล้องกันในระดับสากล โดยเฉพาะ
นโยบายทีส่ ่งผลกระทบต่อการทาธุรกรรมข้ามประเทศซึง่ ส่งผล
ต่อความมีเสถียรภาพต่อตลาด เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพิม่
ภาระงานให้แก่ผู้ร่วมตลาด และเกิดความขัดแย้งจากความไม่
ชัด เจนของกรอบนโยบาย โดยกล่ า วถึง ข้อ เสนอแนะเพื่อ ลด
ผลกระทบใน 5 ประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1) ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย
ที่ไ ม่ จ าเป็ น (disproportionate expenses) 2) ผลกระทบจาก
ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ริ่ ม บั ง คั บ ใ ช้
(implementation timeline) 3) ผลกระทบด้ า นการขาดความ
แน่ น อนทางกฎหมาย (legal uncertainty) 4) ผลกระทบด้า น
ความไม่เชื่อมโยงกัน ของนโยบาย (policy incoherence) และ
5) ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพทางเศรษฐกิจ (Economic (in)
efficiency) ทัง้ นี้ ผู้ ก าหนดนโยบายควรหลี ก เลี่ ย งการออก
กฎเกณฑ์ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง แยก และค านึ ง ถึ ง ความมี
เสถียรภาพของตลาดการเงินเป็ นหลัก รายงานฉบับนี้มขี อ้ เสนอ
ว่า ควรประยุก ต์ใ ช้ก ฎเกณฑ์ท่ีเ ป็ นที่ย อมรับ ร่ ว มกัน (mutual
recognition) ตามมาตรฐานสากล มากกว่ า การบัง คับ ให้ทุ ก
ประเทศหันใช้กฎเกณฑ์พเิ ศษของกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง

หน่ วยงานกากับการเงิ นของสิ งคโปร์ (Monetary Authority
of Singapore: MAS) เปิ ด รับ ฟงั ความคิด เห็นในการกาหนด
กรอบหลักเกณฑ์การชาระเงิน เรียกว่า Payment Service Bill
ซึง่ จะเป็ นกฎหมายที่นาเอาบริการการชาระเงินทัง้ หมดเข้ามา
รวมไว้ด้วยกัน โดยรวมไปถึงบริการรับชาระเงินผ่านสกุลเงิน
เสมือ น และนวัต กรรมใหม่ ๆ โดยบริษัทที่ร ับ ช าระเงิน จะถือ
ใบอนุญาตเพียงใบเดียวภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ใหม่น้ี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) จัดทาร่างข้อเสนอเพื่อปรับเกณฑ์การรับจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมการให้เช่าเครื่องบิน
(Aircraft Leasing) โดยเสนอยกเว้ น การรายงานข้อ มู ล ตาม
เกณฑ์ notifiable transaction ทัง้ นี้ เปิ ดรับฟงั ความเห็นถึงวันที่
22 ธันวาคม 2560
หน่ วย งานก ากั บ ตลา ดทุ น ญี่ ปุ่ น (Japan's Financial Alliances
 หน่ ว ยงานก ากับ การเงิ น สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of
Services Agency: JFSA) เผยแพร่ เ อกสารเรื่อ ง “Execute
Singapore: MAS) และ Abu Dhabi Global Market (ADGM)
Proper Progress Management for registration/licensing
ลงนามข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ที่จ ะเสริม สร้า งการก ากับ ดู แ ล
procedure by list method for greater efficiency and
สถาบันการเงินข้ามประเทศ เพิม่ จากความร่วมมือเดิม โดยให้
transparency of financial regulation”
ครอบคลุมธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และธุรกรรมฟินเทค
European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้
 หน่ ว ยงานก ากับ การเงิ น สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of
ออกการถาม-ตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎเกณฑ์ของ
Singapore: MAS) และหน่ วยงานก ากั บ การเงิ น ฮ่ อ งกง
ยุ โ รป European Markets Infrastructure Regulation (EMIR)
(Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ลงนามข้อตกลง
ที่ได้ปรับปรุงด้านการรายงานข้อมูลไปยัง trade repositories
เพื่อ พัฒ นา Global Trade Connectivity Network (GTCN) ซึ่ง
เพื่อสนับสนุนด้านการกากับดูแลและแนวปฏิบตั เิ มื่อมีการบังคับ
เป็ นแพลทฟอร์มซื้อขายโดยใช้ distributed ledger technology
ใช้ EMIR นอกจากนี้ ยังได้จดั ทาประเด็นถาม-ตอบในด้านอื่นๆ
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้บ ริก ารทางการเงิน ข้า มประเทศมี
อาทิ ความโปร่งใส โครงสร้างตลาด อนุ พนั ธ์อ้างอิงสินค้าโภค
ค่าธรรมเนียมลดลง มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงขึน้
ภัณฑ์ และการปกป้องสิทธิของนักลงทุน

November 2017

5

International Exchanges Roundup
Alliances (Cont)

Alliances (Cont)






หน่ ว ยงานก ากับ การเงิ น สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) และ หน่ ว ยงานก ากับ การเงิ น โปแลนด์
(Polish Financial Supervision Authority: KNF) ลงนามใน
ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ด้า นฟิ น เทค เพื่อ สร้า งความเข้า ใจใน
กฎเกณฑ์ให้แก่บริษทั ฟิ นเทคในอีกประเทศหนึ่ง พร้อมวางแผน
สร้ า งโครงการนวัต กรรมร่ ว มกัน และการให้ข้อ มู ล เกี่ย วกับ
แนวโน้มตลาดเกิดใหม่รวมถึงผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ในปจั จุบนั
หน่ วยงานกากับตลาดทุนจีน (China Securities Regulatory
Commission: CSRC) และ หน่ ว ยงานก ากับ ตลาดทุ น ของ
อ อ ส เ ต ร เ ลี ย (Australian Securities and Investments
Commission: ASIC) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านฟิ นเทค
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยเฉพาะด้านการพัฒนากฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับ Fintech
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดคดูไบ (Nasdaq Dubai) และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ไ นโรบี (Nairobi Securities Exchange) ลงนาม
ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ เพื่อ ส่ ง เสริม การพัฒ นาตราสารศุ กู ก
(Sukuk) เพื่อ รองรับ การระดมทุ น ที่สอดคล้อ งกับ หลัก ศาสนา
อิสลาม ในประเทศเคนยา ทัง้ นี้ ความร่วมมือนี้นับเป็ นครัง้ แรกที่
มีก ารสนั บ สนุ น ให้ล งทุ น ตามหลัก ศาสนาอิส ลามในแอฟริก า
ตะวันออก จากเดิมที่ไม่เคยมีการออกตราสารศุกูกในแถบนี้เลย
และยังแสดงถึงการเติบโตของการเงินตามหลักศาสนาอิสลามที่
ขยายทัวภู
่ มภิ าคแอฟริกาอีกด้วย





หน่ ว ยงานก ากับ การเงิ น ดูไ บ (Dubai Financial Services
Authority: DFSA) และหน่ วยงานก ากั บ ตลาดทุ น ของ
อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ( Australian Securities and Investments
Commission: ASIC) ลงนามข้อตกลงด้านฟิ นเทคระหว่างกัน
เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม นวัต กรรมการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และ
สนับสนุ นผูป้ ระกอบการของทัง้ สองประเทศทีจ่ ะขยายการลงทุน
ระหว่ างกัน นอกจากนี้ ยังให้ค วามสาคัญด้าน RegTech เพื่อ
พิจารณากรอบกฎเกณฑ์ทส่ี อดคล้องและเอือ้ ต่อกัน
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) ประกาศร่ ว มเป็ น พัน ธมิต รกับ APIR Systems ซึ่ง เป็ น
coding agency ของออสเตรเลีย เพื่อให้เป็ น registration agent
ในการออกและเก็บรักษา Legal Entity Identifiers (LEI) ให้แก่
ตลาดออสเตรเลีย และเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ง เป็ น รหัส
มาตรฐานสากลที่จ ะใช้เ พื่อ ความโปร่ ง ใสในการท ารายการ
ทางการเงินข้ามตลาดตามเกณฑ์ MiFID II ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 3 มกราคม 2561 นี้ ทัง้ นี้ จากการประมาณการณ์พบว่า ยัง
มีอีก ราว 250,000 องค์ก รที่ย ังไม่มี LEI ซึ่ง ESMA ได้ระบุว่ า
บริษทั ไม่ควรทารายการซือ้ ขายกับคู่กรณีทไ่ี ม่มี LEI อนึ่ง ความ
ร่วมมือครัง้ นี้ มุ่งส่งเสริม LEI และ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ LEI
ในตลาดออสเตรเลีย

International Activities

8 พฤศจิ กายน 2560

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ Mr. Dorji Phuntsho, CEO ของตลาดหลักทรัพย์ภูฏาน (Royal
Securities of Bhutan) เนื่องในโอกาสเข้าหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการพัฒนา
ตลาดทุนภูฏานและแนวการพัฒนากองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน

9 พฤศจิ กายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ซึ่งมีความสนใจ
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความรูผ้ ลู้ งทุน พร้อมแลกเปลีย่ นประสบการณ์

17 พฤศจิ กายน 2560 ผู้บ ริห ารตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ก ารต้อ นรับ Mrs. Arunma Oteh, Vice President and Treasurer, World
Bank เข้ารับฟงั พัฒนาการตลาดทุนไทยด้านการส่งเสริมความรูผ้ ลู้ งทุนและเยีย่ มชม INVESTORY museum
17 พฤศจิ กายน 2560 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม AOSEF Working Committee ซึ่ง Taipei Exchange เป็ น
เจ้าภาพ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความเห็นจากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม
สมาชิกและได้รบั เชิญให้เป็ นผูบ้ รรยายหัวข้อ The possible influence and impact on Asian stock markets
for the sake of MSCI weight adjustment โดยมีสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไต้หวันเข้าร่วมรับฟงั
21 พฤศจิ กายน 2560 ผู้บริหารตลาดหลัก ทรัพย์ฯ เข้าร่วมเป็ นวิท ยากรในงาน TOYO & KTZ Japan Roadshow 2017 เพื่อให้
ข้อมูลพัฒนาการและความน่ าสนใจของการลงทุนในตลาดทุนไทยแก่นักลงทุนในญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยบริษัท
หลักทรัพย์ เคทีซมิ โิ ก้ และบริษทั หลักทรัพย์ โตโย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
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