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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ได้รบั 5 รางวัล
ในงาน ASEAN Corporate Governance 2017 จาก Minority
Shareholder Watchdog Group (MSWG) ซึ่ง ได้แก่ รางวัลด้าน
ภาพรวมการกากับกิจการทีด่ แี ละการดาเนินงานยอดเยีย่ ม รางวัล
ซีอโี อแห่งปี รางวัลยอดเยีย่ มด้านการเปิ ดเผยข้อมูล รางวัลยอด
เยีย่ มด้านการสร้างคุณค่าในระยะยาว และรางวัลการประชุมผูถ้ อื
หุน้ ยอดเยีย่ ม
หน่ วยงานกากับ ดูแลด้านการเงิ นของสิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ออกมาตรการใหม่เพือ่ ป้ องกัน
การก่อหนี้สนิ แบบไม่มหี ลักประกันทีม่ ากเกินไป ซึง่ รวมถึงหนี้สนิ
บัตรเครดิต เงินกูส้ ว่ นบุคคล และการเบิกเงินเกินบัญชี ในกรณีทผ่ี ู้
กู้มีห นี้ส ิน ไม่มีห ลักประกัน เกินกว่า 6 เท่ า ของรายได้ต่ อเดือ น
สถาบันการเงินจะไม่ได้รบั อนุ ญาตในการเพิม่ วงเงินให้แก่ผกู้ ู้ได้
อีก หรือไม่สามารถให้วงเงินกูแ้ บบไม่มหี ลักประกันเพิม่ เติมทีจ่ ะ
ทาให้วงเงินกูร้ วมเกินกว่า 12 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ต ล า ด อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) ได้รบั รางวัล Global Exchange of the Year จากงาน
FOW International Awards 2017 จากความสาเร็จในการเปิ ดตัว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนวัต กรรม ตลอดจนความร่ ว มมื อ ในระดั บ
นานาชาติและการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี นอกจากนี้ TAIFEX
ยัง ได้ ร ับ รางวัล Exchange of the Year, Asia Pacific อีก ด้ว ย
จากการเติบโตและนวัตกรรมในฐานะตลาดอนุ พนั ธ์ท่ดี ีท่สี ุดใน
ภูมภิ าค
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) แถลงความส าเร็จ ในการจัด งานประชุ ม ความร่ ว มมือ
ระหว่ า งตลาดทุ น จี น และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ข้ึ น ในกรุ ง มะนิ ล า เพื่ อ
เสริมสร้า งความร่ วมมือระหว่า งตลาดทุ นทัง้ สองประเทศ โดย
SZSE ได้กล่าวถึงความสาเร็จที่ผ่านมาในการพัฒนาตลาดทุ น
และตลาดตราสารหนี้ ท่ีอ อกโดยต่ า งชาติ หรือ Panda Bond
รวมถึง ความสามารถในการรองรับการระดมทุนข้ามพรมแดน
และพร้อมให้ฟิลปิ ปิ นส์ใช้เป็ นทางเลือกในการระดมทุนเพือ่ พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศด้วยต้นทุนทางการเงินทีน่ ้อยลง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เข้ า ร่ ว มโครงการ UN Sustainable Stock Exchange
เป็ นสมาชิกรายที่ 67 ของโครงการ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นและการพัฒนาทางการเงินเพือ่ สิง่ แวดล้อม
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ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)
แ ล ะ กลุ่ มตลาดห ลั ก ทรั พ ย์ ลอนดอน ( London Stock
Exchange Group: LSEG) จัด ท าการศึกษาความเป็ น ไปได้ใ น
การเชื่อมต่อระบบการซื้อขาย (trading link) ระหว่างกันแล้วเสร็จ
โดยจะเลือ กใช้ depositary receipt system เพื่อ ส่งเสริม การซื้อ
ขายข้ามตลาดระหว่างสองประเทศ โดยมองว่าเป็ นช่องทางที่มี
ความเสีย่ งต่าและง่ายต่อการดาเนินการ นอกจากนี้ SSE ยังมีแผน
ที่จ ะเชื่อ มต่ อ การซื้อ ขายไปยัง ตลาดหลักทรัพ ย์อ่ืน อาทิ การ
เตรียมการเปิ ดตัว D share market ในนครแฟรงก์เฟิ ร์ต เยอรมัน
เพื่อ ให้นักลงทุน ต่ างชาติซ้ือขายผลิตภัณ ฑ์ส กุ ลเงินหยวนแบบ
offshore ได้ ซึ่ง ครอบคลุ ม ทัง้ หุ้น ตราสารหนี้ แ ละ exchangetraded funds
หน่ วยกากับดูแลการเงิ นญี่ปุ่น (Japan's Financial Services
Agency: JFSA) น าเสนอเอกสารแนวทางกลยุ ท ธ์ แ ละการให้
ความสาคัญด้านการขัน้ ตอนการคัดเลือกบริษัททางการเงินเพื่อ
การจดทะเบียนและการได้รบั การอนุ ญาตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
และความโปร่งใส
ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) เข้า
ร่วมโครงการ UN Sustainable Stock Exchange (SSE) initiative
เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้ JPX ได้รเิ ริม่ หลายโครงการด้าน
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นในประเทศญี่ป่ ุน ตัง้ แต่การพัฒนาหลักการ
กากับดูแลกิจการ การจัดทาดัชนีและ ETFs ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ESG
ตลอดจนการให้ร างวัลแก่บ ริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นด้านการ
ส่งเสริมบทบาทสตรี สุขอนามัยของพนักงาน เป็ นต้น โดย JPX
พร้อ มที่จะให้ค วามร่ว มมือด้า นการพัฒนาอย่างยังยื
่ นกับเพื่อ น
พันธมิตรนานาชาติและเผยแพร่ผลการพัฒนาของญีป่ ่ นุ สูท่ วโลก
ั่
ตลาดหลักทรัพย์ชตุทท์การ์ท (Boerse Stuttgart) เข้าถือหุ้น
ของ BX Swiss ซึ่ ง เป็ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
สวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ โดยทัง้ สองจะร่วมกัน
เป็ นพันธมิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของตลาดและตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ต่ อ ไป ทัง้ นี้ BX Swiss จะใช้ร ะบบซื้อ ขาย
Elasticia ในปี 2561 ซึง่ เป็ นระบบที่ NGM บริษทั ย่อยของ Boerse
Stuttgart ในสแกนดิเนเวีย ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
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ตลาดหลักทรัพย์ชตุทท์การ์ท (Boerse Stuttgart) ซื้อกิจการ
Sowa Labs GmbH ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารด้ า น fintech และมี ค วาม
ช านาญด้า นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ร ะบบปั ญ ญาประดิษ ฐ์
(Artificial Intelligence: AI) เพื่อ พัฒ นาการให้ บ ริก ารด้ า นการ
วิเ คราะห์ ข้อ มู ล แบบเรีย ลไทม์ ส าหรับ นัก ลงทุ น รายย่ อ ย และ
พัฒนาสินค้าประเภทตราสารทุน สกุลเงินดิจติ ลั และ blockchain
ตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (TMX Group) ประกาศการควบรวม
กิจการของ Trayport ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชนส์
ั ่ สาหรับ
ตลาดหลักทรัพย์ โบรกเกอร์และผูค้ า้ ด้านพลังงาน โดยซื้อกิจการ
จาก Intercontinental Exchange (ICE) ในขณะเดีย วกัน TMX
Group ได้ขายกิจการของ Natural Gas Exchange และ Shorcan
Energy Brokers ให้แก่ ICE ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งในการเสนอ ICE
พิจารณาเพือ่ การซือ้ กิจการของ Trayport
CME Group ได้รบั รางวัล Exchange of the Year ในงาน 2018
Risk Awards และรางวัล US and Canada Exchange of the
Year และ Trade Repository of the Year จาก FOW อันเป็ นผล
จากการให้ความสาคัญต่อลูกค้า โดยเปิ ดให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นในขัน้ ตอนต่างๆ รวมถึงการบริหารความ
เสีย่ งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Nasdaq ได้รบั รางวัล Best New Technology Product ด้านการ
ก า กั บ ดู แ ล จ า ก ง า น FOW International Awards ด้ ว ย
ประสิทธิภาพของโซลูชนส์
ั ่ Nasdaq SMARTS Surveillance ที่มี
depth view อั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
CBOE Global Markets ประกาศว่า CBOE Futures Exchange
(CFE) ได้รบั อนุ มตั จิ ากทางการฮ่องกงเพือ่ เปิ ดให้บริษทั ฮ่องกงที่
ได้รบั ใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานกากับดูแลของฮ่องกงเข้ามาเป็ น
สมาชิ ก แบบพิ เ ศษของ CFE ได้ ที่ เ รี ย กว่ า CFE Trading
Privilege Holders (TPHs) ซึ่ ง หมายถึ ง CFE สามารถเปิ ด
ให้บ ริก าร automated trading services ในฮ่ อ งกง โดยบริษัท
ฮ่องกงที่เป็ น TPHs สามารถทารายการเชื่อมต่อเข้ามายัง CFE
ได้โดยตรง ทัง้ นี้ CBOE ได้เข้ามาจัดตัง้ สานักงานในฮ่องกงด้วย
อนึ่ ง นอกเหนื อ จากฮ่ อ งกง ประเทศอื่น ๆ ที่ไ ด้ร ับ approved
foreign jurisdiction อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็ นต้น
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดให้มฟี ั งก์ชนั ่
ในการส่งคาสังซื
่ อ้ ขายหลักทรัพย์แบบใหม่ เพือ่ เพิม่ กลยุทธ์ในการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ ได้แก่ Good-Till-Cancel ทีจ่ ะให้การส่งคาสัง่
ค้างไว้ได้นานถึง 30 วันปฎิทนิ หรืออาจยกเลิกคาสังได้
่ โดยผูล้ งทุน
หรือตลาดหลักทรัพย์ก่อนหมดอายุคาสัง่ และ Stop Market and
Stop Limit ซึง่ ให้ผลู้ งทุนสามารถส่งคาสังด้
่ วยเงือ่ นไขทีผ่ กู กับวันที่
เช่น Good-Till-Date หรือ Good-Till-Cancel ได้ พร้อมทัง้ สามารถ
ส่งคาสังได้
่ ในช่วงเวลา pre-open และ pre-close
โครงการ ELITE ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London
Stock Exchange Group: LSEG) ซึ่ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เร่ ง
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงผ่านการสนับสนุ น
ด้านทีป่ รึกษา การลงทุน และการให้ความรู้ ได้ขยายโครงการเข้า
ไปยัง ภู มิ ภ าคเอเชี ย เป็ นครัง้ แรก โดยร่ ว มเป็ นพัน ธมิต รกับ
Shenzhen Securities Information Company (SSIC) บริ ษั ท
ในเครื อ ของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ น เจิ้ น ( Shenzhen Stock
Exchange: SZSE) เพื่อเปิ ดตัวโครงการเพื่อสนับสนุ นธุรกิจและ
การระดมทุนในจีน ทัง้ นี้ ได้จ ัดตัง้ ELITE V-Next Alliance ขึ้น
และมีบ ริษัท ในโครงการ UK ELITE เข้า มาโรดโชว์ ใ นจีน เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์กบั กลุ่มนักลงทุนชาวจีน
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
ต้อนรับการจดทะเบียนพันธบัตรโคโมโดะ ทีม่ กี ารซื้อขายเป็ นเงิน
สกุลรูเปี ยห์ เป็ นครัง้ แรก จาก Jasa Marga ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของ
อินโดนีเซีย ดาเนินธุรกิจให้บริการทางพิเศษ โดยสามารถระดมทุน
ได้สูงถึง 4 ล้านล้านรูเปี ยห์ พันธบัตรดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และมี
อัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 7.5 การด าเนิ น การดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
ความสาเร็จของ LSE ในการเป็ นแหล่งระดมทุนด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานแก่ทวโลก
ั่
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE)
รับ กรี น บอนด์ แ รกของ Indian Railway Finance Corporation
(IRFC) มู ล ค่ า 500 ล้ า นดอลลาร์ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
International Securities market (ISM) ที่ ต ั ้ง ขึ้ น ใหม่ นั บ เป็ น
กรีน บอนด์ ต ัว ที่ 6 ใน LSE ที่อ อกโดยบริษัท อิน เดีย การจด
ทะเบียนครัง้ นี้นับเป็ นการตอกย้าลอนดอนในการเป็ นศูนย์กลาง
การเงินนานาชาติและเป็ นพันธมิตรทีส่ าคัญด้านการระดมทุนของ
อินเดีย
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ตลาดหลัก ทรัพย์เวี ย นนา (Vienna Stock Exchange: VSE)
รับหลักทรัพย์จดทะเบียนจากรัสเซีย 20 หลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน
หมวด global market ซึ่ง เปิ ดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และ
เป็ นหมวดที่มสี ภาพคล่องสูงเป็ นอันดับสองใน VSE โดยปั จจุบนั
มี 452 หลัก ทรัพ ย์จ าก 18 ประเทศ อาทิ อเมริก า เยอรมัน
ฝรังเศส
่ สเปน อิตาลี และเนเธอร์แลนด์
Chicago Board Options Exchange (CBOE) เปิ ดตัว สัญ ญา
ฟิ วเจอร์ส bitcoin อ้างอิงราคาดัชนี Gemini โดยได้เริม่ ซื้อขายใน
วัน ที่ 10 ธัน วาคม 2560 ขณะเดีย วกัน Chicago Mercantile
Exchange (CME) ก็ได้เปิ ดตัวเปิ ดตัวสัญญาฟิ วเจอร์ส bitcoin ที่
อ้างอิงราคา CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) โดยเริ่ม
ซื้อขายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยสัญญาฟิ วเจอร์สของทัง้
สองมีการชาระราคาโดยเงินสด
Vela ผูใ้ ห้บริการข้อมูลตลาดและการซื้อขาย ประกาศให้บริการ
ซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าบิตคอยน์ ตัง้ แต่วนั
แ ร ก ที่ Chicago Board Options Exchange (CBOE) แ ล ะ
Chicago Mercantile Exchange (CME) เปิ ดมีการซื้อขาย และ
พร้อมทีจ่ ะให้บริการเมือ่ และ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq)
เปิ ดให้มกี ารซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าบิตคอยน์
FTSE Russell ขยายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ดั ช นี FTSE Italia Index
Series โดยเปิ ดตัว FTSE Italia Brands Index ซึ่ง ครอบคลุ ม
แบรนด์ของอิตาลี เริม่ ต้น 22 หลักทรัพย์ เพือ่ ส่งเสริมแบรนด์ของ
อิต าลีใ นด้า นความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ ชิ้น งานที่โ ดดเด่ น แรง
บันดาลใจ และนวัตกรรม เริม่ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เปิ ด ตัว
เว็บไซต์ cftc.gov/bitcoin เพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงิน
เสมือนจริง เช่น Bitcoin โดยมุ่งเน้นการให้ขอ้ มูลด้านความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนใน Bitcoin ฟิ วเจอร์และออปชัน่
Vanguard ร่ วมกับ Center for Research in Security Prices
(CRSP) และ Symbiont ร่ ว มมือ กัน เพื่อ พัฒ นากระบวนการ
เผยแพร่ข้อมูลดัชนีโดยใช้เทคโนโลยี blockchain ซึ่ง จะช่วยให้
ผู้จ ัด การการลงทุ น สามารถประมวลผลข้ อ มู ล ดัช นี ไ ด้ ท ัน ที
สามารถติด ตามการเปรีย บเทีย บดัช นี ไ ด้ดีข้ึน และลดต้น ทุ น
เนื่ อ งจากกระบวนการส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า น blockchain เป็ นไปแบบ
อัตโนมัตแิ ละลดความเสีย่ ง

December 2017

Post Trade Services






ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ( Australian Securities
Exchange: ASX) ร่ ว มกั บ Digital Asset ประกาศแผนที่ จ ะ
พัฒ นาและเริ่ ม ใช้ เ ทคโนโลยี distributed ledger technology
(DLT) แทนระบบ CHESS โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเปิ ดตัวในวันแรกและเตรียมการที่จะย้ายระบบ
โดยจะขอความเห็นจากผู้ร่ว มตลาดภายในเดือนมีนาคม 2561
ทัง้ นี้ ระบบใหม่จะทางานด้วยเครือข่ายที่มคี วามปลอดภัยสูงโดย
สมาชิกทุกรายจะได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงระบบได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกรอบกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
Eurex Clearing ร่ ว ม กั บ พั น ธ มิ ต ร ไ ด้ แ ก่ BGC Partners,
Bloomberg, i-Swap และ TP ICAP ยกระดับแพลทฟอร์มการซื้อ
ขาย OTC interest rate swaps เพื่อเพิม่ ความโปร่งใสด้านราคา
และด้านความสภาพคล่องในการซือ้ ขาย
ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย (Tadawul) และ Nasdaq ร่วม
ลงนามในสัญญาเพื่อการพัฒนาโครงสร้างระบบบริการหลังการ
ซือ้ ขาย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

Information Technology


ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสโล ( Oslo Bors) และ Baymarkets
Technology AB ผูใ้ ห้บริการด้าน Fintech และ RegTech ร่วมมือ
กันพัฒนาระบบ Oslo Connect ซึ่งเป็ นระบบซื้อขายและรายงาน
สิน ค้า อนุ พ นั ธ์ท่ีซ้ือ ขายแบบ OTC โดยปรับ ปรุ ง ให้ร องรับ การ
เปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ MiFID II และ MiFIR

Rules and Regulation


ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ม า เ ล เ ซี ย ( Bursa Malaysia) ไ ด้ อ อ ก
หลักเกณฑ์การให้บริการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ ซึ่งใช้ส าหรับ
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลามหรือชาริอะห์ เพือ่ สร้าง
ความยืดหยุ่นให้แ ก่ นักลงทุ น ในตลาดทุ น อิส ลาม พร้อมมีความ
สอดคล้องกับหลักศาสนาในขณะเดียวกัน โดยคาดหวังว่าแนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยให้ผลู้ งทุนสถาบันสามารถบริหารความเสีย่ งได้ และ
เป็ นการเพิม่ สภาพคล่องให้แก่อีทเี อฟตามหลักศาสนาอิสลามอีก
ด้วย
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ออกแนวทางการ
กากับกิจการที่ดี หลังจากที่ได้มีการปรับปรุง เป็ นฉบับที่ 3 เพื่อ
เป็ นแนวทางให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการปรับปรุง การปฏิบตั ิ
ตามการกากับกิจการที่ดแี ละการจัดทารายงานประจาปี รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลในการจดทะเบียนของบริษทั
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มกับ องค์ก รที่เ กี่ย วข้อ ง อาทิ สมาคมธนาคารสิง คโปร์ และ
สถาบันผูต้ รวจสอบบัญชีของสิงคโปร์ (ISCA) ออกแนวทางสาหรับ
การป้ องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider
trading) โดยแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยหลักการและแนวทาง
ปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะช่วยให้บริษทั และทีป่ รึกษาสามารถควบคุมการส่ง
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ การกาหนดบุคคลทีจ่ ะสามารถเกีย่ วข้องกับ
หลักทรัพย์ของบริษทั และการสร้างวัฒนธรรมทางด้านการกากับ
ดูแลทีด่ ี (compliance)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุง เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ ได้แก่ การระดมทุนในตลาดรอง การทา
ธุรกรรมของบุคคลทีจ่ ะต้องติดตามเป็ นพิเศษ และการทาธุรกรรม
หรือการกู้ยมื เป็ นปริมาณมาก โดยจะเปิ ดรับฟั งความเห็นจนถึง
วันที่ 12 มกราคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์แ ละช าระราคาของจี น
(China Securities Depository & Clearing Corp: CSDC)
เผยแพร่ เ กณฑ์ใ หม่ ท่ีจ ัด ท าขึ้น ร่ ว มกัน เพื่อ ควบคุ ม ความเสี่ย ง
(front-end risk control) ในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เมื่ อ วัน ที่
1 ธันวาคม 2560 หลังจาก ก.ล.ต. จีนอนุมตั ิ โดยจะเริม่ มีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เกณฑ์ดงั กล่าวจะควบคุมในส่วนที่
เป็ นการซื้อสุทธิระหว่างวัน (intraday net buying) ของธุรกิจส่วน
บุ ค คล (proprietary business) และธุ ร กิจ จัด การกองทุ น ของ
สมาชิกในตลาด ครอบคลุมถึง SSE, SZSE, CSDC กองทุน และ
บริษทั ประกันต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายนัน้ ไม่กระทบรายการซื้อ
ขายปกติ มีค วามโปร่ ง ใส ปกป้ อ งสิท ธิประโยชน์ ข องนักลงทุ น
โดยเฉพาะนักลงทุนหุน้ SMEs และเพือ่ ให้การซือ้ ขายเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง ( Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) ประกาศข้อสรุป ของ Concept Paper หลังรับ
ฟั งความเห็นจากผู้ตลาด ซึ่งได้เสียงตอบรับอย่างดีในการขยาย
กรอบเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อเอื้อต่อบริษทั ที่กาลัง
เติบโตและบริษัทนวัตกรรม เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของ HKEx
ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง ( Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEx) เผยแพร่ ข้ อ สรุ ป ของ Consultation Paper
เกี่ยวกับ การทบทวนเกณฑ์การจดทะเบีย นหลักทรัพ ย์ในตลาด
Growth Enterprise Market (GEM) และตลาดหลัก (Main Board)
โดยเกณฑ์ ข องทัง้ สองตลาดจะสอดคล้ อ งกัน ทัง้ นี้ ได้ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงให้ GEM เป็ น standalone market ส าหรับ SMEs
ไม่ใช่เครื่องมือหรือช่องทางในการยกระดับขึ้นไปจดทะเบียนใน
Main Board เริม่ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ต ล า ด ทุ น อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ( Australian
Securities and Investments Commission: ASIC) เสนอให้คง
เรื่อ งการยกเว้น ใบอนุ ญ าตส าหรับ ธุ ร กิจ ฟิ นเทคใน regulatory
sandbox ต่ อ ไป หลัง จากที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การมาตัง้ แต่ เ ดื อ น
ธันวาคม 2559 ทีเ่ ปิ ดให้ธุรกิจฟิ นเทคเข้ามาทดสอบการให้บริการ
แก่ลกู ค้ารายย่อยราว 100 ราย เป็ นเวลา 12 เดือน โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมี
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจฟิ นเทค ซึ่งได้รบั การตอบรับที่ดีและมี
ส่ว นส าคัญ ในการสนับ สนุ น ธุ ร กิจ ให้ทดลองก้า วไปสู่น วัต กรรม
ใหม่ ๆ ปั จ จุ บ ัน มีธุ ร กิจ 4 ราย ที่อ ยู่ร ะหว่ า งการทดลอง และมี
มากกว่า 12 แห่งทีส่ นใจทีจ่ ะเข้ามาทดลอง อนึ่ง ASIC เปิ ดรับฟั ง
ความเห็นจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
European Securities and Markets Authority (ESMA) ไ ด้
ออกการถาม-ตอบประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกรอบกฎเกณฑ์ของยุโรป
European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) ที่ ไ ด้
ปรับ ปรุ ง ใหม่ ด้า นอนุ พ ัน ธ์ อ้า งอิง สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ (commodity
derivatives) และบริการหลังการซื้อขาย นอกจากนี้ ESMA ได้ให้
ข้อ มู ล แนวทางเพิ่ม เติม ส าหรับ ความชัด เจนด้ า นกฎเกณฑ์ ท่ี
เกีย่ วกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่ 3
ภายใต้กฏเกณฑ์ MifID II/MiFIR
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ยอรมัน (Deutsche Börse Group) รั บ
สถาบัน การเงิ น รายใหญ่ (sell-side และ buy-side) เข้ า เป็ น
สมาชิก ผู้ใ ช้บ ริการศูนย์การรายงานด้า นกฎเกณฑ์ (regulatory
reporting hub: RRH) ทัง้ นี้ บริ ก าร RRH ดัง กล่ า วจะช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้บริการสามารถดาเนินการตามกรอบกฎเกณฑ์ของ MiFID II
ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มกราคม 2561 นี้ ได้อย่างสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ อนึ่ง ปั จจุบนั หน่ วยงานกากับดูแลของเยอรมัน
ใ ห้ ก า ร ย อ ม รั บ ว่ า บ ริ ก า ร ข อ ง Deutsche Borse ทั ้ง ด้ า น
Approved Reporting Mechanism และ Approved Publication
Arrangement เป็ นไปตามมาตรฐานที่ MiFID II กาหนดไว้
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse Group) เผยแพร่
รายงานศึก ษาที่จ ัด ท าขึ้น ร่ ว มกับ สมาคมต่ า งๆ ในตลาดทุ น
เกีย่ วกับผลกระทบของ MiFID II ทีม่ ตี ่อการออกรายงานวิจยั หรือ
บทวิเคราะห์ โดยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มบริษทั จดทะเบียนที่เป็ น SMEs
จะได้รบั ผลกระทบบางส่วนจากการบังคับใช้เกณฑ์น้ี โดยเกณฑ์
MiFID II จะมีผลให้การจัดทางานวิจยั มีการเปลีย่ นแปลงและคาด
ว่า ความต้องการที่ต่ องานวิจยั จะลดลง ในขณะที่คุณ ภาพของ
งานวิจยั จะเพิม่ ขึน้ โดยนักลงทุนจะพิจารณาเลือกการรับงานวิจยั
มากขึ้น ทาให้ก ลุ่มบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จาเป็ นต้องเพิม่ การ
ติดตามให้มนใจว่
ั ่ าหุน้ ของบริษทั จะได้รบั การวิเคราะห์ในระดับที่
เหมาะสม และสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม นั ก ลง ทุ น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิท ธิภ าพ ซึ่ง งานนักลงทุ น สัม พันธ์จ ะทวีค วามส าคัญ มาก
ยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะในการสร้างความสัมพันธ์ทางตรงกับนักลงทุน
โดยไม่ผ่านโบรกเกอร์ บริษัทกลุ่ม SMEs จาเป็ นต้องเพิม่ ความ
พยายามเพือ่ ให้บริษทั ของตนอยูใ่ นเรด้ามากขึน้ ด้วย

Alliances








ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และ ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange:
LSX) ลงนามบัน ทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ระหว่า งกัน ด้า นการ
แลกเปลี่ย นข้ อ มู ล การแลกเปลี่ย นบุ ค ลากร และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการลงนามในครัง้ นี้ เป็ นการต่อยอดความร่วมมือ
ตามโครงการ Belt & Road Initiative และแนวพื้น ที่เ ศรษฐกิจ
Sino-Lao ซึ่งจะเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนในทัง้ สอง
ประเทศรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE) และ
Qatar Development Bank (QDB) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมบริษทั ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ในการเข้าจดทะเบียนใน Qatar Exchange
Venture Market (QEVM) ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์สาหรับ SMEs
ของ QSE
หน่ วยงานกากับตลาดทุนออสเตรเลีย (Australian Securities
and Investments Commission: ASIC) ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านฟิ นเทคกับ หน่ วยงานกากับตลาดทุนแคนาดา
(Canadian Regulators) เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมฟิ นเทคทีจ่ ะ
เข้ามาในแคนาดาและทีจ่ ะออกไปต่างประเทศ โดย ASIC เปิ ดให้
เรียนรู้จาก ASIC Innovative Hub รวมถึง Regulatory Sandbox
ด้วย อนึ่ง ปั จจุบนั ASIC จัดทาความร่วมมือด้านฟิ นเทคกับหลาย
ที่ครอบคลุมสิงคโปร์ อังกฤษ ฮ่องกง ญี่ป่ ุน มาเลเซีย อาบูดาบี
สวิตเซอร์แลนด์ ดูไบ แคนาดาและนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังมีการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลกับเคนยา อินโดนีเซียและจีนด้วย
หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลของดู ไ บ (Dubai Financial Services
Authority: DFSA) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า น
ฟิ น เทค กับหน่ วยงานกากับ ดูแลของฮ่อ งกง 2 แห่ ง คือ Hong
Kong’s Insurance Authority (IA) และ Hong Kong Monetary
Authority (HKMA)

International Activities

14 ธันวาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) ซึง่ มีความ
สนใจศึก ษาดูง านด้า นการพัฒ นาการของระบบซื้อ ขายของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และระบบซื้อ ขายออนไลน์
(SETTRADE)
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