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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมเพิม่ จำนวนทีมขำยในต่ำงประเทศอีกเท่ำตัวในระยะเวลำ
สำมปี ปั จ จุ บ ัน SGX มีส ำนัก งำนสำขำในเมือ งปั ก กิ่ง ชิค ำโก
ฮ่องกง ลอนดอน มุมไบ เซีย่ งไฮ้ และโตเกียว โดยจำนวนทีมขำย
ในต่ำงประเทศมีอยู่ 24 คน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 30
ของทีมขำยทัง้ หมด
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) จัดงำนประจำปี
Palm & Laurics Price Outlook Conference & Exhibition
(POC 2018) ในวันที่ 5 – 7 มีนำคม 2561 ภำยใต้ธมี งำน Price
Disruption – Take Control, Manage Volatility โดยมีผู้เ ข้ำ ร่ว ม
งำนกว่ำ 2,000 รำย จำก 50 ประเทศ และในงำนดังกล่ำว ยังมี
กำรปรับ Contract Specification ของสัญ ญำฟิ ว เจอร์ ส น้ ำ มัน
ปำล์มดิบ ซึ่ง ได้เริ่มมีผลบัง คับใช้ใ นวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561
โดยมีกำรปรับปรุงดังนี้ 1) เพิม่ จำนวน Position Limit 2) ขยำย
เวลำกำรซือ้ ขำยเพิม่ ขึน้ 30 นำที 3) เพิม่ จำนวน Contract month
และ 4) ให้มเี อกสำรทีส่ ำมำรถระบุแหล่งทีม่ ำของสินค้ำ
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) จัดงำน Bursa
Excellence Awards 2017 ขึ้นในวันที่ 29 มีนำคม 2561 เพือ่ ยก
ย่องควำมสำเร็จของบริษทั หลักทรัพย์และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในตลำดใน
ปี 2560 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 5 ซึ่งรำงวัลดังกล่ำวมอบให้แก่ผมู้ สี ่วน
ร่วมในกำรส่ง เสริมและพัฒนำตลำดทุนในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ หุ้น
อนุพนั ธ์ และตลำดทุนอิสลำม
หน่ วยงานกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Securities
Commission Malaysia: SC) และธนาคารกลางมาเลเซี ย
(Bank Negara Malaysia: BNM) จั ด ตั ้ง Brokerage Industry
Digitisation Group (BRIDGe) ซึ่ ง เป็ นคณะท ำง ำนระหว่ ำ ง
หน่ วยงำนกำกับดูแลกับภำคธุรกิจ รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์และ
ธนำคำร เพือ่ ส่งเสริมกำรใช้ดจิ ติ ลั ในธุรกิจกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ให้ มี ป ระสิท ธิภ ำพในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนและมีม ำตรฐำนในกำร
ให้บริกำร
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดเผยแผนกลยุทธ์ปี 2561-2563 มุ่งเน้นเป็ นศูนย์กลำง
นวัตกรรมชัน้ นำระดับนำนำชำติและสร้ำงตลำดหลักทรัพย์ระดับ
โลก
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หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลตลาดหลัก ทรัพ ย์อ าเซี ย น (ASEAN
Capital Markets Forum: ACMF) แถลงควำมคื บ หน้ ำ ของ
มำตรฐำนอำเซียนกรีนบอนด์ กำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรออก
ผลิต ภัณ ฑ์ข้ำ มประเทศภำยใต้ ASEAN collective investment
scheme (CIS) ซึง่ รวมไปถึงกำรรับรองกรอบควำมร่วมมือในกำร
เคลื่อ นย้ำ ยบุ ค ลำกรในอำเซีย น และกำรเผยแพร่ บ ทวิเ ครำะห์
หลัก ทรัพ ย์ นอกจำกนัน้ ACMF ยัง ได้กล่ ำ วถึง แนวคิด ในกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงตลำดหลักทรัพย์มำเลเซีย และ สิงคโปร์ ซึ่งจะ
เป็ นต้นแบบในกำรเชือ่ มต่อไปยังตลำดหลักทรัพย์อำเซียนต่อไป
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX) มี
แผนทีจ่ ะทยอยขำยหุน้ ของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (Singapore
Exchange: SGX) ทีถ่ อื ครองอยูร่ อ้ ยละ 4.95 ภำยใน 3 ปี อันเป็ น
ผลมำจำก Corporate Governance Code ที่จ ำเป็ นต้ อ งชี้ แ จง
เหตุ ผ ลในกำรลงทุ น ซึ่ง JPX น ำมำพิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ ควำม
ร่วมมือกับ SGX ยังคงสำมำรถดำเนินต่อไปได้แม้ JPX ไม่ได้ถอื
หุน้ ของ SGX
ส านั ก งานก ากับ กฏเกณฑ์ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (JPX-R)
และ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เผยถึงกำรนำ artificial intelligence (AI) มำดูแลและเฝ้ ำระวังกำร
ซื้อขำยหรือ Market Surveillance เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนำคมเป็ น
ต้นไป
Dubai International Financial Centre (DIFC) ประกำศกำร
เติบโตของฟิ นเทคในประเทศทีส่ นับสนุ นให้กลำยเป็ นอันดับหนึ่ง
ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง แอฟริกำและเอเชียใต้ และยังเป็ น
1 ใน 10 ของศูนย์กลำงฟิ นเทคโลกอีกด้วย จำกผลงำน อำทิ มีฟิน
เทคสตำร์ ท อั พ ใหม่ 5 แห่ ง เข้ ำ มำร่ ว มในศู น ย์ ครอบคลุ ม
InsurTech แห่ ง แรกของภูมิภ ำคและบริษัท RegTech แรกของ
DIFC นอกจำกนี้ สถำบั น กำรศึ ก ษำได้ เ พิ่ ม หลั ก สู ต รที่ เ น้ น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้ำนบริกำรทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น
Euronext ควบรวมกิจ กำรของตลาดหลักทรัพ ย์ ไ อริช (Irish
Stock Exchange) แล้วเสร็จ ทำให้เป็ นศูนย์กลำงจดทะเบียนหุ้น
กู้แ ละกองทุ น ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลก ครอบคลุ ม พัน ธบัต รมำกกว่ ำ
37,000 รำยกำรและกองทุนกว่ำ 5,600 กองทุน และยังเป็ นผูน้ ำ
ด้ำนกำรจดทะเบียน ETF กว่ำ 1,050 กองทุน
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กลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์แ คนาดา (TMX Group) ได้ร ับ รำงวัล
The Information Technology Deal ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 6 0 โ ด ย
Canadian Dealmakers ซึ่งเป็ นรำงวัลด้ำนควำมเป็ นเลิศในกำร
ควบรวมและซื้อกิจกำรที่ส่ง ผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผ่ำน
นวัตกรรมใหม่ ทัง้ นี้ TMX ได้รบั รำงวัลจำกธุรกรรมกำรซื้อกิจกำร
Trayport Holding Limited ในลอนดอน และ Trayport Inc. ใน
อเมริ ก ำ ซึ่ ง เป็ นผู้ น ำด้ ำ นกำรพั ฒ นำระบบโซลู ช ั น่ ให้ กั บ



CME Group ประกำศซือ้ กิจกำรของ NEX Group ซึง่ เป็ นแพลท
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ชนั ้ นำในด้ำน FX ด้ำนตรำสำรหนี้ และ OTC
post trade products กำรควบรวมดังกล่ำวนับเป็ นกำรรวมศูนย์
กำรซื้อขำยทัง้ ในรูปเงินสด ฟิ วเจอร์สและ OTC ไว้ด้วยกัน และ
เพิม่ ศักยภำพในกำรให้บริกำรหลัง กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ คำด
ควบรวมแล้วเสร็จภำยในครึง่ แรกของปี 2561
สมาพั น ธ์ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) ร่ วมกับ McKinsey ร่ วมกัน จัดท ำรำยงำน
เรื่อ ง Fintech Decoded: Capturing the opportunity in capital
markets infrastructure ซึ่ ง กล่ ำ วถึ ง แนวโน้ ม และโอกำสของ
Fintech ในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้กบั ตลำดทุน โดยผลกำรศึกษำ
พบว่ำ กำรเติบโตของ fintech ในตลำดทุนโตขึน้ กว่ำ 277% เมื่อ
เทียบกับกำรเติบโตของ fintech ในกลุ่มธนำคำร (186%) และ
กลุ่มชำระรำคำ (184%) โดย fintech เข้ำมำมีสว่ นเกีย่ วข้องในทุก
ภำคส่วนของตลำดทุนทัง้ เรื่องกำรเข้ำถึง เงินทุน ระบบจับคู่คำ
สังซื
่ ้อขำย กำรให้บริกำรหลัง กำรซื้อขำย รวมถึง กำรวิเครำะห์
ข้อมูลซื้อขำย โดยผูใ้ ห้บริกำรระบบตลำดทุน (Capital Markets
Infrastructure Providers: CMIP) เช่ น ตลำดหลัก ทรัพ ย์ และ
สำนักหักบัญ ชี (CCPs) ควรคำนึง 3 มิติหลักในกำรนำ fintech
มำใช้ในกำรวำงกลยุทธ์ ได้แก่ กำรใช้เพื่อป้ องกันธุรกิจหลักจำก
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี กำรใช้เ พื่อปรับ
รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจและกำรปฏิบตั กิ ำรให้ทนั สมัย และกำรหำ
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ผำ่ น fintech ทัง้ นี้ สำมำรถอ่ำนรำยงำนฉบับ
เต็มได้ท่ี https://goo.gl/1e1vFC
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FTSE Russell ประกำศยกระดับซำอุดอิ ำระเบียขึน้ จำก Frontier
เป็ น Secondary Emerging Market จำกกำรประเมิน ในเดือ น
มีนำคม 2561 อันเป็ นผลจำกกำรปฏิรูปตลำด อำทิ กำรเปิ ดให้มี
Independent Custody Model และกำรเปิ ดตลำดให้กบั Qualified
Foreign Investors (QFI) จึงสำมำรถบรรลุตำมเงื่อนไขในกำรนำ
หลั ก ทรัพ ย์ เ ข้ ำ ไปรวมใน FTSE Global Equity Index Series
(FTSE GEIS) ได้ ทัง้ นี้ หลักทรัพย์ของซำอุดิอำระเบียจะเข้ำไป
รวมคำนวณใน FTSE GEIS ตัง้ แต่เดือนมีนำคม 2562 เป็ นต้นไป
และถือเป็ นตลำดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในกลุ่มตะวันออกกลำง คิดเป็ นร้อยละ
2.7 ของ FTSE Emerging Index
ตลำดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
65 แห่ง ร่วมสนับสนุ น Gender Equality
ในวันสตรีสำกล ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ น 1 ใน 65
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ ัด งำน Ring the Bell for Gender Equality
เมือ่ วันที่ 8 มีนำคม 2561
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ตลาดหลักทรัพย์กมั พูชา (Cambodia Securities Exchange:
CSX) ลงนำมควำมร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท Successco ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงำนพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ในกัมพูชำ ในด้ำนกำรฝึ กอบรม
บริษัท SMEs เพื่อ ระดมทุ น ผ่ ำ นกำรเข้ำ จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ CSX ได้เปิ ดตัวแพลทฟอร์มซื้อขำยหลักทรัพย์
สำหรับ SME ตัง้ แต่ปี 2558
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ย่ า งกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX)
ปรับเพิม่ เวลำประมูลรำคำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ จำกเดิม สองครัง้ ต่อ
วันเป็ นสี่ครัง้ ต่อวัน ในเวลำ 10.00 น. 11.00 น. 12.00 น. และ
13.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนำคม 2561 เป็ นต้นไป เพือ่ เพิม่ สภำพ
คล่องและจำนวนนักลงทุน
ตลาดห ลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง ( Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited: HKEX) เตรียมเปิ ดซื้อขำยฟิ วเจอร์ส Tracker
Fund of Hong Kong ETF และ Hang Seng China Enterprises
Index ETF ซึง่ เป็ นสองสัญญำแรกทีเ่ ป็ นฟิ วเจอร์สบน ETF ในปี ท่ี
ผ่ ำ นมำ ETF ทัง้ สองนี้ มีป ริม ำณกำรซื้อ ขำยสูง ที่สุ ด กว่ ำ 1.6
พันล้ำนดอลลำร์และ 1 พันล้ำนดอลลำร์ต่อวัน ตำมลำดับ
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ญี่ ปุ่ น ( Japan Exchange Group: JPX)
น ำเสนอเอกสำรเผยแพร่ เ รื่อ ง กำรศึก ษำขัน้ ตอนของกำรน ำ
เทคโนโลยี Distributed Ledger มำประยุกต์ใช้กบั ระบบกำรจับคู่
กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ตลาดโภคภัณฑ์ต้าเหลี ยน (Dalian Commodity Exchange:
DCE) ได้ร่ ว มกับ บริษัท ที่ใ ห้บ ริก ำรด้ำ นฟิ ว เจอร์ ส จ ำนวน 25
บริษัท และประกัน ภัย 8 บริษัท ริเ ริ่ม โครงกำร “Insurance +
Futures” ใน 7 มณฑลของจีน เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ในกำรประกัน
ควำมเสีย่ งด้ำนรำยได้ โดยมีสนิ ค้ำโภคภัณฑ์ท่เี กีย่ วข้อง คือ ถัว่
เหลือง และข้ำวโพด
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ นิ ว ซี แ ล น ด์ ( New Zealand Stock
Exchange: NZX) น ำเสนอ Investor Roadshow Presentation
ในกำรประชุมนักลงทุนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในเดือนมีนำคม
2 5 6 1 ทั ้ ง นี้ ส ำ ม ำ ร ถ อ่ ำ น presentation ฉ บั บ เ ต็ ม ไ ด้ ที่
https://goo.gl/5S3j2x
ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ (Qatar Stock Exchange: QE) รับ Al
Rayan Qatar ETF (QATR) เข้ำ จดทะเบีย นซื้อ ขำยด้ว ยมูล ค่ ำ
กว่ำ 120 ล้ำนดอลลำร์สรอ. นับเป็ น Islamic ETF ที่มขี นำดใหญ่
ที่สุ ด ในโลก โดย QATR ลงทุ น อ้ ำ งอิง ในดัช นี QE Al Rayan
Islamic Index ซึ่ง ประกอบด้ว ยหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นใน QE
ขนำดใหญ่และขนำดกลำงทีเ่ ป็ นไปตำมหลักชำริอะห์
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ยอรมัน (Deutsche Börse Group:
DB) และ HQLAx ลงนำมหนัง สือ แจ้ง ควำมจ ำนงร่ ว มกัน เพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมกำรให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) ด้วย
แพลทฟอร์ม blockchain ของ R3 Corda ซึง่ จะเพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรบริ ห ำรจัด กำรหลัก ประกัน ( collateral management)
สำหรับสินทรัพย์ทม่ี สี ภำพคล่องและคุณภำพสูง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) เปิ ดตัว บริก ำรใหม่
Nasdaq Fund Network (NFN) ซึ่ง เป็ น บริกำรข้อมูลผลิต ภัณ ฑ์
เพือ่ กำรลงทุนทีม่ ุ่งเพิม่ ควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพให้กบั ตลำด
กำรเงินโลก และเพิม่ กำรเข้ำถึงข้อมูลของนักลงทุนรำยย่อย โดย
ค ร อ บ ค ลุ ม ก อ ง ทุ น ร ว ม money market funds แ ล ะ unit
investment trusts (UITs) รวมถึง collective investment trusts,
alternative investments และ structured products ทีจ่ ดทะเบียน
ในแนสแดค
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกำศควำมร่ ว มมือ กับ Smartkarma บริษัท เทคโนโลยีด้ำ น
กำรเงิน เพือ่ เตรียมออก C-Suite Pilot Programme ซึง่ เป็ นแพลท
ฟอร์มบนคลำวด์ ทีจ่ ะให้บริษทั จดทะเบียนในตลำด SGX สำมำรถ
สือ่ สำรและส่งข้อมูลรำยงำนไปยังนักลงทุนและนักวิเครำะห์ได้บน
แพลทฟอร์มเดียวกัน
Asia Pacific Exchange Pte (APEX) ตลำดอนุพนั ธ์แห่งทีส่ ำมใน
สิงคโปร์ ที่เตรียมจะเปิ ดให้บริกำรในไตรมำสที่สองของปี 2561
แจ้ ง ว่ ำ จะน ำเทคโนโลยีข อง Cinnober ชื่ อ ว่ ำ TRADExpress
RealTime Clearing มำใช้ให้บริกำรชำระรำคำสำหรับกำรซื้อขำย
ทัง้ ในตลำดและแบบ OTC
กลุ่ ม บริ ษั ท Fidessa เผยบริ ก ำรใหม่ “BlockShadow” ให้ แ ก่
Redburn ซึ่งเป็ นระบบที่สำมำรถตอบกับกฎเกณฑ์ของ MiFID II
ในเรือ่ งของ Block Trading และเพิม่ ควำมโปร่งใสมำกยิง่ ขึน้

Post Trade Services






ส า นั ก หั ก บั ญ ชี สิ น ค้ า โ ภค ภั ณ ฑ์ ข อ งยุ โ ร ป ( European
Commodity Clearing: ECC) ได้รบั กำรพิจำรณำจำกหน่ วยงำน
ก ำกั บ ดู แ ลตลำด ทุ น ของ สิ ง คโป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) ให้เ ป็ น Recognised Clearing House (RCH)
ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกที่ ECC ได้รบั ใบอนุญำตนอกภูมภิ ำคยุโรป
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ด รับฟั ง ควำมคิด เห็น ในกำรแก้ไ ขเกณฑ์ของ Clearing Fund
สำหรับสินค้ำอนุพนั ธ์ ซึง่ จะเพิม่ ควำมแข็งแกร่งของกองทุน โดยให้
สมำชิก สมทบเงิน กองทุ น ในจ ำนวนที่ส ะท้อ นกับ ควำมเสี่ย งที่
เกิด ขึ้น ประเด็น กำรแก้ไ ขคือ 1) วิธีก ำรที่จ ะให้ส มำชิกสมทบ
เงินกองทุนจะพิจำรณำจำกกำรทำ stress test โดยตรงในกรณีท่ี
อำจเกิดกำรผิดนัดชำระหนี้ 2) นำเอำสัญญำอนุ พนั ธ์ท่ซี ้อื ขำยบน
ตลำดและแบบ OTC มำคำนวณรวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง
Colt Technology และ PCCW Global ร่วมมือกับ Clear ในกำร
พัฒ นำระบบ blockchain ในกำรช ำระรำคำ ซึ่ ง สำมำรถลด
ระยะเวลำจำกชัวโมงเป็
่
นนำที
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หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (The
Monetary Authority of Singapore: MAS) จัดทำโรดแม็พใน
กำรเก็บข้อมูลจำกสถำบันกำรเงิน โดยพัฒนำกำรส่งข้อมูลให้
เป็ นอัตโนมัติ และควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งจะทำให้สถำบัน
กำรเงินสำมำรถลดทรัพยำกรและเวลำในกำรจัดเตรียมข้อมูลที่
ต้องส่งให้กบั MAS และยังส่งผลให้กำรนำข้อมูลมำใช้วเิ ครำะห์
เกิดประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ ซึง่ จะมีผลวันที่ 31 มีนำคม 2561
ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ม า เ ล เ ซี ย
(Securities Commission Malaysia: SC) ได้ อ อกค ำเตื อ น
เกี่ย วกับข้อควำมที่นำมำโพสต์ในบล็อก ฟอรัม่ และโซเชีย ล
มีเดีย ซึง่ เกิดจำกผูก้ ระทำผิดได้ชอ้ นซือ้ หุน้ ในรำคำต่ ำ ก่อนทีจ่ ะ
โพสต์ขอ้ ควำมในเชิงบวกให้คนหลงเชื่อ เพื่อสร้ำงรำคำแล้วจึง
ขำยเพื่อทำกำไร พร้อมแนะนำให้ผลู้ งทุน ปรึกษำกำรลงทุนจำก
ผูใ้ ห้คำแนะนำกำรลงทุนทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตจำก SC เท่ำนัน้
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น สิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) หน่ วยงานกากับดูแลตลาด
ทุนมาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC) และ
ส านั กงานคณะก รรมกา ร ก.ล.ต. ( Securities and
Exchange Commission of Thailand) ลงนำมอนุ ญ ำตให้
บลจ. ขนำดย่อมสำมำรถออกกองทุนข้ำมประเทศระหว่ำงกันใน
3 ประเทศ ภำยใต้ ASEAN Collective Investment Schemes
Framework โดยกำหนดให้กองทุนจะต้องมีขนำดสินทรัพย์ไม่
ต่ำกว่ำ 350 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ซึง่ แต่เดิมกำหนดให้กองทุนต้อง
มีขนำดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่ำ 500 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. นอกจำกนัน้
ยังอนุ ญำตให้ บลจ. อื่นที่มไิ ด้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทัง้
สำมประเทศ สำมำรถบริห ำรทรัพย์สนิ แทนได้มำกถึง ร้อยละ
100 เพิม่ จำกเดิมทีก่ ำหนดไว้รอ้ ยละ 20
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) ประกำศว่ำ รัฐสภำออกร่ำงกฎหมำยเปิ ดให้บริษทั ทีอ่ อก
หลักทรัพย์ใหม่และจดทะเบียนที่ TASE สำมำรถนำค่ำใช้จ่ำย
กำรออกหลัก ทรัพ ย์ น้ี ไ ปลดหย่ อ นภำษี ไ ด้ มุ่ ง เอื้อ ให้บ ริษั ท
เลือกใช้ตลำดทุนเป็ นทำงเลือกในกำรระดมทุนมำกขึน้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นิ วซี แ ลนด์ ( New Zealand Stock
Exchange: NZX) ลงนำมควำมในข้อ ตกลงที่จ ะขยำยควำม
ร่วมมือในตลำดเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน
ซึง่ รวมถึง สินค้ำอนุ พนั ธ์ กำรจดทะเบียนหลักทรัพย์แบบ dual
และ secondary listing สินค้ำอีทเี อฟ และกำรมีส่วนร่วมของผู้
ลงทุ น รวมไปถึง กำรแลกเปลี่ย นข้อ มูลและควำมร่ว มมือ ด้ำ น
green finance และควำมยังยื
่ น
 ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) และ
ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Stock Exchange:
TWSE) ลงนำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ เพื่ อ เชื่ อ ม
ควำมสัมพันธ์และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงองค์กรรวมถึง
กำรพัฒนำตลำดระหว่ำงกัน
 หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลตลาดทุน ของสหราชอาณาจัก รและ
ออสเตรเลีย สร้ำ งควำมร่ว มมือ ด้ำ นฟิ นเทคโดยลงนำมใน
ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
 Dalian Commodity Exchange (DCE) แ ล ะ Pakistan
Mercantile Exchange (PMEX) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนำตลำดและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำงกัน
 ศู น ย์ ร ั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์ อิ ห ร่ า น ( Central Securities
Depository of Iran: CSDI) ลงนำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำม
ร่ ว มมื อ กั บ Swiss Iranian Investment Forum (SIIF) เพื่ อ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรลงทุนต่ ำงประเทศและช่องทำง
เชื่อมต่อกับยุโรป
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6 มีนาคม 2561

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ลงนำมต่ออำยุบนั ทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับตลำดหลักทรัพย์อนิ โดนีเซีย เพื่อ
เชื่อ มโยงกำรระดมทุ น และกำรลงทุ น เพื่อ สร้ำ งโอกำสกำรขยำยธุ ร กิจ ในระยะยำว รวมถึง กำรพัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร พร้อมแลกเปลีย่ นควำมรูท้ จ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตลำดทุนในอนำคต

7 - 9 มีนาคม 2561

ผูบ้ ริหำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เข้ำร่วมกำรประชุม The 27th ASEAN Exchanges CEOs Meeting ณ เมือง
มะนิลำ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เตรียมจัด Invest ASEAN Roadshow ขึน้ ในภูมิภำคเอเชีย พร้อมหำรือแนว
ทำงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนทัง้ ในและนอกภูมภิ ำค

8 มีนาคม 2561

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมมือ 65 ตลำดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
ยูเอ็นวีเมน (UN Women)
และสถำนฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย จัดงำน Ring the Bell for Gender Equality เพื่อหนุนบทบำท
ผูห้ ญิงในภำคธุรกิจ ในวันสตรีสำกล

15 มีนาคม 2561

ผูบ้ ริหำรตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้กำรต้อนรับคณะผูแ้ ทนกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) เพื่อหำรือรื่องกำรประเมินภำวะเศรษฐกิจและตลำดทุนไทยประจำปี 2561

16-17 มีนาคม 2561 ผูบ้ ริหำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เข้ำร่วมกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์ประจำปี ระหว่ำงผูบ้ ริหำรของตลำด
หลักทรัพย์มำเลเซียและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ เมืองปี นงั ประเทศมำเลเซีย
24-31 มีนาคม 2561 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกำรเดินทำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของคณะกรรมกำรฯ (Board Trip
2018) ณ ประเทศอิสรำเอล เกีย่ วกับแนวโน้มสำคัญและนวัตกรรมทำงกำรเงิน ทัง้ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ทีเ่ กิดขึน้ อย่ำงรวดเร็ว รวมทัง้ แนวทำงกำรผลักดันและพัฒนำฟิ นเทค (Financial Technology) เพื่อศึกษำใน
ประเด็นด้ำนกลยุทธ์ภำพรวมเศรษฐกิจและนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีของอิสรำเอล ฟิ นเทค สตำร์ทอัพและ
นวัตกรรม ควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์ crypto currency กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ตลอดจนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรกำกับกิจกรรมองค์กร
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