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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) แถลงผล
ประกอบการไตรมาส 1 โดยมีรายได้หลัง หักภาษีและดอกเบี้ย
เพิม่ ขึ้นร้อยละ12.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดย Datuk
Seri Tajuddin Atan ประธานกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย กล่ า วว่ า เป็ น ผลประกอบการรายไตรมาสที่สู ง สุ ด
นับตัง้ แต่ปี 2548 ซึง่ สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด
ทุน และได้เห็น ถึง มูลค่าการซื้อ ขายเฉลี่ยต่อวัน ที่ 2.7 พันล้า น
ริงกิต รวมถึง การจดทะเบียน MYETF-US50 ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์
แรกทีม่ กี ารซือ้ ขายด้วยสกุลเงินต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีรายได้ท่ี
เพิม่ ขึ้นจากการเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการ
ฝากหลักทรัพย์อกี ด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
แต่ ง ตั ้ง Mark Leahy เป็ นหั ว หน้ าสายง าน Fixed Income
รับผิดชอบธุรกิจ SGX Bond Pro เสริมสร้างความแข็ง แกร่งใน
การเป็ นผู้นาด้านการจดทะเบียนตราสารหนี้ รวมถึง เพิม่ การมี
ส่ว นร่ ว มของนั ก ลงทุ น สถาบัน อีก ทัง้ ประกาศให้ SGX Bond
Trading ท าหน้ า ที่ เ ป็ นคู่ ส ัญ ญา (General Counterparty) ให้
SGX Bond Pro ตัง้ แต่กลางปี 2561 เป็ นต้นไป ซึง่ จะทาให้ SGX
Bond Trading สามารถให้บริการลูกค้าที่ซ้อื ขายบน SGX Bond
Pro ได้ นอกจากนัน้ SGX ยังได้แต่งตัง้ ให้ Standard Chartered
Bank เป็ นผูช้ าระราคาให้เพียงรายเดียว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้รบั รางวัลจากงาน Asia-Pacific Awards ด้านผูใ้ ห้บริการดัชนี
ราคาหุ้นยอดเยีย่ มใน Structured Retail Products โดยปี ท่ผี ่าน
มา SGX Index Edge ได้ออก thematic index เพื่อให้นักลงทุน
เข้าถึงการเติบโตในธุรกิจด้าน robotics และ cyber security
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศรับ สมัค รการเข้ า ชิ ง รางวัล SGX Orb Awards เพื่อ
สนับสนุ น ผู้ผลิตเนื้อหาด้านการเงิน โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ท่ผี ลิต
เนื้อหาทัง้ ในและต่างประเทศ ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อการที่สงิ คโปร์
เป็ นศูนย์กลางการเงินนานาชาติ ใน 6 ประเภทรางวัล รวมถึง
รางวัลยอดเยีย่ มในการวิจารณ์ และบล็อกเกอร์การเงิน โดยจะมี
การประกาศรางวัลในเดือนมิถุนายน 2561 สามารถดูรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ท่ี www.sgx.com/SGX-Orb-Awards
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ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ยังคงให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการจดทะเบียนของ
บริษทั นวัตกรรมตามนโยบายภาครัฐ ใน SZSE ปจั จุบนั มีบริษทั ที่
จดทะเบียนใน SZSE มากกว่า 2,100 บริษทั จากจานวนนี้เป็ น
บริษทั กลุ่มไฮเทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 70 และเป็ นกลุ่มทีก่ าลัง
เติบ โตมากกว่ า ร้อ ยละ 40 จึง เป็ น การตอกย้ า ให้ SZSE เป็ น
ศูนย์รวมสาหรับบริษทั นวัตกรรมของจีนอย่างแท้จริง
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)
ให้ความสาคัญและส่งเสริมการจดทะเบียนของบริษทั นวัตกรรมใน
จี น ซึ่ ง รวมถึ ง บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ ใ นต่ า งประเทศด้ ว ย
(overseas red-chip enterprises) โดย SSE ได้มีการศึกษาวิจ ัย
เกีย่ วกับธุรกิจดังกล่าวมากมาย รวมถึงการศึกษาแนวทางการออก
หุน้ และ depository receipt ในจีนด้วย
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE)
สนับสนุน Samruk-Kazyna กองทุนมังคั
่ งของคาซั
่
คสถาน จัดงาน
ส่งเสริมโอกาสการลงทุนในคาซัคสถานตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้น ทาง (Belt and Road Initiative: B&R) ที่ SSE โดยมีผู้แ ทน
จากคาซัคสถานเข้าร่วมมากกว่า 40 คน ร่วมด้วยผูแ้ ทนจากจีน
กว่า 360 ราย จากสถาบันในจีน 190 แห่ง ครอบคลุมบริษัทจด
ทะเบียน ดีลเลอร์ และบริษทั จัดการกองทุน กิจกรรมส่งเสริมการ
ลงทุนนี้เน้นการให้ขอ้ มูลภาพรวมเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงของ
คาซัค สถานและการปฏิรู ป กองทุ น พร้ อ มน าเสนอสิน ทรัพ ย์
รัฐ วิส าหกิจ ที่ถือ โดยกองทุ น Samruk-Kazyna ซึ่ง มีแ ผนที่จ ะ
แปรสภาพ เพือ่ ดึงดูดนักลงทุนจีนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
จีน-คาซัคสถานในด้านอุตสาหกรรมและการเงินต่อไป
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ องกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited: HKEX) แต่งตัง้ นาง Cha May-Lung, Laura
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ HKEX แทน นาย C K Chow ซึง่
ครบวาระไปเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 ทัง้ นี้ นาง Cha เคยดารง
ต าแหน่ ง รองประธาน ก.ล.ต. ฮ่ อ งกง รวมถึ ง รองประธาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จี น ( China Securities Regulatory
Commission: CSRC)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
จัด ท าคู่ มือ การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ “Guide to TSE Trading
Methodology” เป็ นภาษาจี น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจใน
ขัน้ ตอนการซื้อขายของนักลงทุน โดยนาเสนอเป็ นไฟล์ PDF
ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ตลาดการเงิ นดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) ได้รบั
รางวัลนวัตกรรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงานกากับหลักทรัพย์และสินค้า
โภคภัณฑ์ (Securities and Commodities Authority: SCA) จาก
การให้บริการจ่ายเงินปนั ผล แก่ผู้ถอื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน
ผ่าน iVESTOR Card ซึง่ เป็ นโซลูชนส์
ั ่ ในการจ่ายเงินปนั ผลแก่
ผู้ถือหุ้นไปยังบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นโดยตรง (no human
intervention) โดยทีช่ ่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่บริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange
Group: LSE) แต่งตัง้ นาย David Schwimmer ผูม้ ปี ระสบการณ์
วาณิชธนกิจมากว่า 20 ปี จาก Goldman Sachs เป็ นประธาน
เจ้าหน้ าที่บ ริห ารคนใหม่ ของ LSEG โดยจะเริ่ม มีผลในวัน ที่
1 สิงหาคม 2561
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ล อนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561
โดยมีรายได้ 520 ล้านปอนด์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น
จากการให้บริการด้านข้อมูล ร้อยละ 16 ด้านบริการหลังการซือ้
ขายโดย LCH ร้อยละ 18 (การเติบโตของรายได้จาก OTC ที่
SwapClear และ ForexClear อยู่ท่รี ้อยละ 15) และด้านตลาด
ทุน (capital markets) จากปริม าณการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่
สูงขึน้ ร้อยละ 14
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse: DB) รายงาน
ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2561 มีรายได้สุทธิ 691.6 ล้าน
ยูโร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่ผี ่าน
มา และด้วยโมเดลทางธุรกิจที่มปี ระสิทธิภาพส่งผลให้ DB มี
ก าไรสุ ท ธิส ะสมเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 17 ซึ่ง สูง กว่ า เป้ าก าไรสุ ท ธิ
สาหรับปี 2561 ทีต่ งั ้ ไว้ทข่ี นั ้ ต่าร้อยละ 10
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European Energy Exchange (EEX Group) แพลทฟอร์ ม
สาหรับซือ้ ขายสินค้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ภายใต้กลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse Group) รายงาน
การเติบโตขององค์กรในรอบปี 2560 จากการซื้อกิจการของ
Nodal Exchange และการย้าย PXE markets มาแพลทฟอร์ม
ของ EEX ส่ ง ผลให้ EEX Group ท าสถิ ติ ก ารซื้ อ ขายด้ า น
พลังงานสูงที่สุดในโลกเป็ นครัง้ แรกในปี 2560 โดยปจั จุบนั ได้
เชื่อมต่อการซือ้ ขายไปยังตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในภูมภิ าคต่างๆ
ครอบคลุม 3 เขตเวลา (time zone) ได้แ ก่ ยุโรป เอเชีย และ
อเมริกาเหนือ
หลังจากเริม่ บังคับใช้เกณฑ์ MiFID II มาตัง้ แต่เดือนมกราคม
2561 ทาง Quoted Companies Alliance (QCA) ร่วมกับ Peel
Hunt by YouGov ได้จดั ทาการสารวจความคิดเห็นของผูจ้ ดั การ
กองทุนในสหราชอาณาจักร 100 ราย พบว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ
63) ของผูจ้ ดั การกองทุนมองว่า MiFID II มีผลกระทบในเชิงลบ
โดยมองว่ า จะส่ง ผลต่ อ การจัด ท างานวิจ ัย สาหรับ กลุ่ ม บริษัท
ขนาดเล็กและกลางทีจ่ ะลดลงทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
เว็บไซต์ของรายบริษัทจะมีความสาคัญเพิ่มขึ้นในฐานะแหล่ง
การค้นข้อมูลของนักลงทุน นอกจากนี้ ผู้จดั การกองทุนร้อยละ
54 ยังมองว่า MiFID II จะส่งผลเชิงลบต่อสภาพคล่องในการซือ้
ขายหุน้ กลุ่มบริษทั ขนาดเล็กและกลางด้วย
จากการศึกษาของ IPREO พบว่า ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา
(Vienna Stock Exchange) ยังคงเป็ นตลาดที่น่าสนใจสาหรับ
นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึง่ ปจั จุบนั ถือครองหุน้ อยู่มากกว่า
2 ใน 3 ของ free float ในบริษทั ออสเตรียทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลัก ทัง้ นี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวมาจากสหรัฐอเมริการ้อยละ
28.4 (มากกว่าออสเตรียที่ร้อยละ 20.7) และตามด้วยสหราช
อาณาจักรร้อยละ 15.2 โดย 3 อันดับแรก คือ Sovereign fund
Norges (นอร์ เ วย์ ), Vanguard Group (สหรั ฐ อเมริ ก า) and
Black Rock Fund Advisors (สหรัฐอเมริกา)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ทลอาวี ฟ (Tel Aviv Stock Exchange:
TASE) เตรีย มกระจายหุ้น อย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 30 แก่ ป ระชาชน
ทัวไป
่ เพื่อเปิ ดให้มีส่วนร่วมในการเติบโตและความสาเร็จของ
เศรษฐกิจอิสราเอล โดยสนับสนุ นการเข้าร่วมลงทุนจากนักลงทุน
สถาบันต่างชาติท่มี ปี ระสบการณ์ และความเข้าใจในตลาดชัน้ นา
ของโลก ร่วมกับหุน้ ทีถ่ อื ครองโดยประชาชนทัวไป
่ ทีจ่ ะเป็ นโมเดล
ที่เหมาะสมสาหรับตลาดหลักทรัพย์และส่งเสริมการเติบโตได้ดี
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั คณะกรรมการของ TASE ได้อนุ มตั กิ ารเข้าซื้อหุ้น
ของ Manikay Partners LLC กองทุนจากสหรัฐอเมริกา ร้อยละ
19.9 คิดเป็ นมูลค่า 551 ล้านเชเกลอิสราเอล
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) ออกรายงานผล
ประกอบการไตรมาสแรกปี 2561 มีร ายได้สุ ท ธิ 666 ล้า น
ดอลลาร์สรอ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ท่ผี ่านมา โดยร้อยละ 9 ของรายได้สุทธิ เป็ นการเติบโตจาก
ภายในองค์กรเอง หรือ organic growth นอกจากนี้ มีรอ้ ยละ 3
ทีเ่ ป็ นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศและร้อยละ
2 จากการควบรวมกิจ การ ทัง้ นี้ Nasdaq ได้ข ายธุ ร กิจ ด้า น
โซลูชนส์
ั ่ การประชาสัมพันธ์และดิจติ อลมีเดียให้กบั บริษทั West
Corporation เป็ นทีเ่ รียบร้อย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ คนาดา (TMX Group) ขายหุ้น ร้อ ยละ
24.2 ใน FTSE TMX Global Debt Capital Markets Limited
ให้กบั FTSE International Limited มุ่งให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาธุรกิจหลักเพิม่ ขึน้
Intercontinental Exchange (ICE) ตกลงที่จะซื้อกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก (Chicago Stock Exchange: CHX)
คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ซึ่ ง
รวมกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในประเทศแอฟริกาตะวันตก 8 แห่ง
จัดโรดโชว์พบนักลงทุน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในชื่อ
งาน “BRVM Investment Days 2018” โดยจัดขึ้นที่สานักงาน
ของ Thomson Reuters
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จากรายงานฉบับ ล่ า สุ ด ของ Brand Finance พบว่ า Chicago
Mercantile Exchange (CME) ยังคงเป็ นแบรนด์ตลาดหลักทรัพย์
ทีท่ รงคุณค่าทีส่ ดุ ในโลก แม้วา่ มูลค่าแบรนด์จะลดลงร้อยละ 1 อยูท่ ่ี
1.3 พันล้านดอลลาร์สรอ. ความสาเร็จนี้มาจากมูลค่าการทาธุรกิจที่
มากมายและการเติบโตทีม่ นคงโดยเป็
ั่
นตลาดหลักทรัพย์ทม่ี รี ายได้
ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อ่นื ทัวโลก
่
รองลงมา คือ
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange: NYSE)
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing:
HKEX) และ NASDAQ ในขณะทีต่ ลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์
(SIX) และ CBOE Global Markets มีมูลค่าแบรนด์เพิม่ ขึน้ สูงมาก
จากการให้ความสาคัญต่อแบรนด์มากขึน้
สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์โ ลก (The World Federation of
Exchanges: WFE) ร่ ว มกับ Oliver Wyman น าเสนอรายงาน
เรือ่ ง Market Infrastructures and Market Integrity: A post-crisis
journey and a vision for the future ซึ่ ง กล่ า วถึ ง บทบาทของ
โครงสร้างพืน้ ฐานของตลาด (market infrastructure: MIs) ที่มผี ล
ต่ อ การเติบ โตทางเศรษฐกิจ และการสร้า งคุ ณ ธรรมของตลาด
(market integrity) เพื่อ ให้ต ลาดการเงิน ด าเนิ น ธุ ร กรรมอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผรู้ ่วมตลาดเกิดความมันใจในการสร้
่
างความ
เท่ า เทีย มกัน ซึ่ง ในยุ ค ป จั จุ บ ัน ที่ต ลาดการเงิน ต้ อ งเผชิญ กับ
กฎระเบียบที่เพิม่ ขึ้น การปรับปรุงการกากับดูแลกิจการและการ
เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
โดยรายงานฉบับนี้สรุปถึงแนวโน้มของ MIs ใน 5 ประเด็นหลัก
ดังนี้ 1) MIs ทีม่ มี าตรฐานสูงจะช่วยดึงดูดสภาพคล่องและลดความ
เสีย่ งให้แก่ตลาดโดยรวม 2) การออกกฎเกณฑ์กากับดูแลที่ตอบ
โจทย์ลูกค้าสามารถช่วยลดต้นทุนการตรวจสอบทัง้ ระบบ 3) การ
สร้างความร่วมมือระหว่าง MIs กับผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรม 4)
การนาเทคโนโลยี เช่น AI, machine learning และ Big data มา
พัฒ นา MIs ให้ เ กิ ด การก ากั บ ดู แ ลแบบทั น เวลา ( real-time
surveillance) และ 5) มุ่ ง เน้ น กระบวนการตรวจสอบและการ
วิเคราะห์ผลมากกว่าการยึดติดกับแนวทางการกากับดูแล สามารถ
อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ื https://goo.gl/tPXgNS
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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เปิ ดตัว
BURSASUSTAIN เพื่อเป็ นงแหล่งความรูด้ า้ นการกากับกิจการ
ทีด่ แี ละความยังยื
่ นแบบครบวงจร ในลักษณะของแพลทฟอร์ม
บนเว็บไซต์สาหรับผู้ใช้งาน อาทิ บริษทั จดทะเบียน นักลงทุน
และผูเ้ กีย่ วข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการกากับกิจการ
ทีด่ ี ความยังยื
่ น และการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบได้ โดย
คาดหวังให้แพลทฟอร์มดังกล่าวเป็ นตัวเร่งให้บริษทั จดทะเบียน
น าหลัก การมาปฏิบ ัติ เ พิ่ม ขึ้น รวมทัง้ เป็ น การส่ ง เสริม การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการรายงานเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เริ่ ม
ให้บริการ Intraday Short Selling (IDSS) แก่นักลงทุนทุกกลุ่ม
เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง จากนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการเพิม่ ปริมาณการซื้อ
ขายในตลาดทุ น ทัง้ นี้ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะเน้ น ที่
มาตรการป้องกัน อาทิ การหยุดซือ้ ขายหากราคาหุน้ ลดลงเกิน
กว่าร้อยละ 15 จากราคาปิ ดวันก่อนหน้า หรือหากปริมาณการ
Short Selling ทีเ่ กินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าหุน้ ดังกล่าวทีช่ าระ
แล้ว เป็ นต้น
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCO) ในเครือ
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange:
SGX) ได้อ อกโปรแกรม SGX Fast Track ส่งเสริม บริษัท จด
ทะเบีย นที่มีป ระวัติก ารก ากับ กิจ การที่โ ดดเด่ น โดยบริษั ท
เหล่านี้จะได้รบั การพิจารณาจัดทา corporate action ในลาดับ
ต้น โดยการคัดเลือกบริษัทจะมีกระบวนการและเกณฑ์ท่เี น้ น
เรื่อ งมาตรฐานการก ากับ กิจ การที่ดี ประวัติท่ีผ่ า นมา และ
คุณภาพของรายงาน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) จะ
เริ่ม เปิ ด ซื้อ ขายสิน ค้า ใหม่ ท่ีเ ป็ น อนุ พ ัน ธ์อ้า งอิง หุ้นอิน เดีย ใน
เดือนมิถุนายน 2561 เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ เข้า
ไปในกลุ่ ม สิน ค้า ฟิ ว เจอร์ส หุ้น อิน เดีย รายตัว ที่ซ้ือ ขายอยู่ ใ น
ปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม ทัง้ National Stock Exchange of India
(NSE) และ SGX อยู่ระหว่างประเมินรูปแบบการเชื่อมต่อด้าน
การซื้อ ขายและการช าระราคา ซึ่ง จะทาขึ้น ในเมือ ง Gujarat
International Finance Tech (GIFT) ร่วมกัน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited: HKEX) ขยายเวลาซื้ อ ขาย Hang Seng
Index (HSI) Options, Hang Seng China Enterprises Index
Options (HSCEI) Options และ Mini-HSI Options หลั ง ปิ ด
ตลาดตัง้ แต่เวลา 17.15 – 01.00 น. รวมถึงปรับเกณฑ์ Trading
Halt สาหรับสินค้าทัง้ สามตัวดังกล่าว เริม่ 14 พฤษภาคม 2561
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตั ว CICC KraneShares CSI China
Internet Index ETF ซึ่ง นับ เป็ น ETF ที่จ ดทะเบีย นใน HKEX
ตัวแรกที่อา้ งอิงบริษัทอินเทอร์เน็ตในจีน ทัง้ นี้ ดัชนีทใ่ี ช้อ้างอิง
คื อ CSI Overseas China Internet Index ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
บริษัทของจีนด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีท่จี ดทะเบียนซื้อ
ขายอยู่ในสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) เปิ ดตัว Entity Investor Education Base ในบริเวณโถง
ห้อ งค้า มุ่ ง เป็ น ช่ อ งทางในการให้ ค วามรู้ นั ก ลงทุ น และการ
ปกป้ องสิท ธิป ระโยชน์ โดยใช้ online-offline interaction กับ
เว็บ ไซต์ด้านการศึก ษาของ SSE (edu.sse.com.cn) เพื่อ เป็ น
แพลทฟอร์มที่ครบวงจร ในการให้ความรู้และประสบการณ์แก่
นั ก ลงทุ น รวมถึ ง ความรู้ ใ นการลงทุ น หลัก ทรัพ ย์ และการ
ตระหนักและป้องกันความเสีย่ ง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เตรียมขยายการให้บริการซือ้ ขายอนุพนั ธ์สนิ ค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่
ฟิ วเจอร์สและออปชัน่ Light Sweet Crude Oil ซึง่ มีลกั ษณะของ
สัญญาเช่นเดียวกับทีซ่ ้อื ขายบน NYMEX มีกาหนดเปิ ดซือ้ ขาย
ในเดือนเมษายน 2561 และสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าทองคาแบบมี
การส่งมอบจริง กาหนดเปิ ดซือ้ ขายเดือนกันยายน 2561
Intercontinental Exchange (ICE) จะเริ่ม เปิ ดซื้อขายสัญญา
ฟิ ว เจอร์ส Sterling Overnight Index Average (SONIA) แบบ
อัตราดอกเบีย้ สามเดือน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึง่ ต่อเนื่อง
จากการเปิ ดซือ้ ขายสัญญาดังกล่าวแบบอัตราดอกเบีย้ หนึ่งเดือน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้ จะเป็ นการเสริมสภาพคล่อง
และความหลากหลายของผลิตภัฑณ์ฟิวเจอร์สและออปชันอั
่ ตรา
ดอกเบีย้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั
4

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
Post Trade Services








ศู น ย์ ร ับ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ร ัส เซี ย ( National Settlement
Depository: NSD) ได้รบั อนุ มตั อิ ย่างเป็ นทางการให้ทาหน้าที่
เ ป็ น ศู นย์ ร ั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อง เ บ ลา รุ ส ( authorized
depository of Belarus) ซึ่ ง ท าให้ NSD สามารถรั บ ฝาก
หลักทรัพย์ทอ่ี า้ งอิงกับภาครัฐได้ จากเดิมทีท่ ารายการได้เฉพาะ
หุน้ และพันธบัตรเอกชนเท่านัน้
Clearstream เปิ ดตัว T2S Investor-CSD model โดยประสบ
ความส าเร็จ ในการโอนย้า ยระบบหลัง การซื้อ ขายของกลุ่ ม
ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรังเศสและอิ
่
ตาลี มาอยู่ใน
TARGET2-Securities (T2S) Investor-CSD Model ซึง่ นับเป็ น
ครัง้ แรกในการชาระราคาข้ามตลาดบนแพลทฟอร์มชาระราคา
สาหรับภูมภิ าคยุโรปของ European Central Bank (ECB)
Broadridge ผู้นาด้านฟิ นเทค และ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ไต้ หวั น ( Taiwan Depository & Clearing Corporation:
TDCC) ประกาศความสาเร็จในการที่ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
(Taiwan Stock Exchange: TWSE) ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นแบบ e-voting ได้ทงั ้ หมดหรือร้อยละ 100
ซึ่ง นับ เป็ น มาตรการสาคัญ เพื่อ ส่ง เสริม ความโปร่ ง ใสในการ
ประชุมและการกากับดูแลกิจการทีด่ ดี ว้ ย
DTCC-EUROCLEAR GlobalCollateral ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ร่ ว ม
ทุ น ระหว่ า ง Euroclear และ Depository Trust & Clearing
Corporation (DTCC) ร่ ว มกับ NEX บริ ษั ท ด้ า นเทคโนโลยี
การเงิ น เผยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบการเรี ย ก
หลักประกันสาหรับอนุพนั ธ์ทซ่ี อ้ื ขายนอกตลาดหลักทรัพย์ และ
นาระบบ Margin Transit Utility (MTU) ของ GlobalCollateral
มาเชื่ อ มต่ อ กั บ triResolve Margin โซลู ช ั น่ ส์ ก ารบริ ห าร
หลัก ประกัน แบบ web-based ของ NEX เพื่อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า
สามารถมองเห็นภาพรวมของการเรียกหลักประกันได้
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ส านั ก หัก บัญ ชี อ นุ พ ัน ธ์ แ คนาดา (Canadian Derivatives
Clearing Corporation: CDCC) เปิ ดตั ว บริ ก ารใหม่ directclearing เพื่อเปิ ดให้กลุ่มบริษัท buy-side ซึ่งได้จดั ขึน้ เป็ นกลุ่ม
ลูก ค้า กลุ่ ม ใหม่ ท่ีเ รีย กว่ า limited clearing members (LCMs)
อาทิ กลุ่มกองทุนบาเหน็จบ านาญ สามารถทารายการชาระ
ราคารายการซื้อ ขายทัง้ แบบเงิน สดและ repo ตรงเข้า มายัง
CDCC ได้ พร้อมด้วยฟงั ก์ชนที
ั ่ เ่ กีย่ วข้องทัง้ ด้านการวางมาร์จนิ
และหลักประกัน

Rules and Regulation




หน่ ว ยงา นก ากั บ ดู แ ลตล าด ทุ น สิ งค โปร์ ( Monetary
Authority of Singapore: MAS) ประกาศว่า อยู่ระหว่ า งการ
พัฒนาแนวทาง ให้สถาบัน การเงินใช้ AI และ data analytics
อย่ างมีคุ ณธรรมและด้ว ยความรับ ผิด ชอบ โดยยึด หลัก การที่
สาคัญและแนวทางปฎิบ ัติท่ชี ่ วยให้สถาบันการเงินเพิ่มความ
แข็งแกร่งด้านการกากับดูแลภายในและลดความเสีย่ งจากการใช้
ข้อมูลในทางทีผ่ ดิ โดยมีแผนว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561
ตลาดหลัก ทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) ได้ปรับ
เกณฑ์การกากับดูแลด้านการจดทะเบียนใน main market ของ
business trust แ ล ะ collective investment scheme (CIS)
ได้แก่ REIT, ETF และ กองทุนปิ ด ซึ่งปจั จุ บนั หน้ าที่ของการ
อนุ มตั ิการจดทะเบียนใหม่ของ CIS และ business trust โอน
มายัง BM โดยประเด็นที่มกี ารปรับปรุง อาทิ 1) ระยะเวลาใน
การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ของ CIS และ business trust ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 2) เพิม่ การปกป้องผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และ
ประสิทธิภาพในการกากับดูแล REITs ทีจ่ ดทะเบียนแล้ว และ 3)
ปรับปรุงคุณภาพของการเปิ ดเผยข้อมูลโดยให้มกี ารรายงานของ
CIS และ business trust อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
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หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น สิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ออกแนวทางการส่ ง เสริ ม
ด้านความรับผิดชอบและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหารระดับอาวุโสในสถาบันการเงิน แบ่งเป็ น 3 ด้าน
ได้แ ก่ 1) การระบุ ใ ห้ผู้บ ริห ารระดับ อาวุ โ สแต่ ละรายมีห น้ า ที่
ความรับผิดชอบชัดเจน 2) การควบคุมดูแลพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเสีย่ งสูงทีม่ ผี ลต่อลูกค้าหรือผูม้ สี ่วนได้เสีย และ 3) การ
รับมาตรฐานทีเ่ หมาะสมมาปฏิบตั ใิ ช้กบั พนักงานทุกคน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เริ่มใช้ระบบกากับดูแล SMARTs ที่พฒ
ั นา
โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์ Nasdaq (NDAQ) ซึ่ง เน้ น ด้ า นการใช้
machine learning เพื่อคาดการณ์รายการซือ้ ขายทีอ่ าจผิดปกติ
โดยเฉพาะช่วงทีม่ รี ายการซือ้ ขายมากในช่วงเปิ ดและปิ ดตลาด
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลการเงิ น ของจี น (China Securities
Regulatory Commission: CSRC) และหน่ วยงานก ากั บ
ดู แ ล ก า ร เ งิ น ข อ ง ฮ่ อ ง ก ง ( Securities and Futures
Commission of Hong Kong: SFC) ออกประกาศร่วมกันเพื่อ
ขยายโควต้ารายวันในการซื้อขายเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยได้
ขยายโควต้ารายวันในการซือ้ ขายหุน้ ผ่าน Shenzhen Connect
จาก 13 พันล้านหยวน เป็ น 52 พันล้านหยวน และผ่าน Hong
Kong Connect จาก 10.5 พัน ล้ า นหยวน เป็ น 42 พัน ล้า น
หยวน มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นี้ อนึ่ง มูลค่าการซือ้ ขาย
ผ่ า น Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ณ วั น ที่ 3 1
มีน าคม 2561 อยู่ ท่ี 2.20 ล้า นล้า นหยวน ซึ่ง ถือ ว่ า ประสบ
ความสาเร็จเป็ นอย่างดี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SSE) เพิ่ ม ความเข้ ม งวดส าหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม หลังมีหลายเหตุการณ์เกิดขึน้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นต่ อ ประเด็ น ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม โดย SZSE ให้ค วามส าคัญต่ อการจัดการปญั หา
ดังกล่าวของบริษทั จดทะเบียนและส่งเสริมให้บริษทั ตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่องนี้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SSE) ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานกระบวนการด้ า นกฎเกณฑ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และมุ่งบริหารการดาเนินงานโดยใช้หลักนิติ
ธรรม (rule of law) อาทิ การปรับปรุงด้านการ hearing และการ
พิจารณากระบวนการต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ผูท้ ม่ี อี านาจ
ในการตัด สิน ใจจะต้อ งอยู่ ใ นการ hearing ในเรื่อ งนัน้ ๆ ด้ว ย
เพื่อให้มนใจความเหมาะสมของกระบวนการตั
ั่
ดสินใจ เป็ นต้น
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลการเงิ น ของอัง กฤษ (UK Financial
Conduct Authority: FCA) ได้อ อกมาประกาศว่ า แม้ว่ า เงิน
สกุลดิจติ อล ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ FCA ในปจั จุบนั
แต่การดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาอนุพนั ธ์ของเงินสกุล
ดิจิต อล ซึ่ง ถือ เป็ น เครื่อ งมือ ทางการเงิน ภายใต้ Markets in
Financial Instruments Directive II (MIFID II) จะต้ อ งเป็ น ไป
ตามคู่มอื ปฏิบตั ิของ FCA และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องโดยตรงกับ
เกณฑ์การกากับดูแลของสหภาพยุโรป

Information Technology




ตล า ดหลั ก ท รั พ ย์ อ อ ส เต รเลี ย ( Australia Securities
Exchange: ASX) ออกเอกสารสอบถามความคิด เห็น ผู้ร่ ว ม
ตลาดเพื่อเตรียมการนาระบบ Distributed Ledger Technology
(DLT) มาใช้แทนระบบหลังการซื้อขายเดิม หรือระบบ CHESS
ของ ASX คาดว่าจะเริม่ ใช้จริงราวไตรมาส 4 ของปี 2563 หรือ
ไตรมาส 1 ปี 2564
ตลาดอนุ พ ัน ธ์ CBOE มีแ ผนรวมระบบซื้อ ขายของ CBOE
Options Exchange เข้ากับแพลทฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์
ทางเลื อ ก BATS ภายในวัน ที่ 7 ตุ ล าคม 2562 หลัง จากที่
CBOE Futures Exchange (CFE) ได้รวมระบบซื้อขายเข้ากับ
BATS เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และจะควบรวมกับ C2
Options Exchange ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โดยภายหลังจาก
การควบรวมทัง้ หมดเสร็จ สิ้น สินค้าตราสารทุน ออปชัน่ และ
ฟิวเจอร์สของ CBOE จะทาการซือ้ ขายบนระบบของ BATS เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบซือ้ ขาย
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FundedByMe แพลทฟอร์ม crowdfunding ของสวีเดนทีเ่ ติบโต
อย่างรวดเร็ว ได้เข้ามาจัดตัง้ สาขาใหม่ล่าสุดในโปแลนด์ เพื่อ
ดึง ดู ด นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศให้ เ ข้า มาลงทุ น สตาร์ท อัพ ของ
โปแลนด์ แพลทฟอร์มดังกล่าวประสบความสาเร็จในการระดม
เงินทุนกว่า 50 ล้านยูโรสาหรับบริษทั 470 แห่งใน 25 ประเทศ
LabCFTC ซึง่ เป็ นส่วนงานด้าน Fintech ของหน่ วยงานกากับ
ดูแ ลสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ข องอเมริ ก า (Commodity Futures
Trading Commission: CFTC) จัด การประกวดแนวคิด ด้า น
นวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Fintech และ RegTech เพื่ อ หา
แนวทางในการพัฒนาระบบการกากับดูแลในอนาคต อาทิ การ
คิดค้นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล (data visualization) การใช้
machine-readable ในการค้นหากฎเกณฑ์ หรือ ระบบการแจ้ง
เตือนเมื่อพบเจอรายการผิดปกติ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตรอนโต (Toronto Stock Exchange)
ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แคนาดา (TMX
Group) หยุดซื้อขายภาคบ่ายเมื่อวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561
เวลา 13.39 น. เนื่องจากอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขัดข้อง และเปิ ด
ทาการซือ้ ขายตามปกติในเช้าวันจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2561

Alliances (Cont)






Alliances


หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น สิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) แ ล ะ ธ น า ค า ร ก ล า ง
เวี ย ดนาม (State Bank of Viet Nam: SBV) ได้ ล งนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ ได้แก่ ความร่วมมือด้าน
การสร้างนวัตกรรมฟินเทค และความร่วมมือด้านการกากับดูแล
ธนาคาร ซึ่งการเชื่อมโยงด้านการเงินระหว่างสองหน่ วยงาน
เติบโตขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของธนาคารสิงคโปร์ทเ่ี ข้าไปตัง้ สาขา
ในเวียดนาม รวมถึงความสนใจของธุรกิจในเวียดนามทีต่ ้องการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ เพื่อระดมทุนและสร้าง
ให้เป็ นที่รู้จกั นอกจากนัน้ สิงคโปร์ยงั ได้ให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการให้ความรูแ้ ละแบ่งปนั ประสบการณ์ทางด้านการกากับ
ดูแลสถาบันการเงินแก่เวียดนามมาโดยตลอด
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ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ โ ต เ กี ย ว ( Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
Net Energy Group ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์มการซื้อขายน้ ามันและ
ให้บริการด้านนายหน้ าในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เพื่อเชื่อมโยง
ตลาดการซือ้ ขายน้ามันในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและเอเชีย
ตลาดการเงิ นอาบูดาบี (Abu Dhabi Global Market: ADGM)
และตลาดหลักทรัพย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ เพื่อ ร่ ว มกัน จัด ตัง้
“Belt and Road” Exchange ใน ADGM มุ่ ง เป็ น แพลทฟอร์ ม
การระดมทุ น จากนานาชาติเ พื่อ สนับ สนุ น บริษัท ของจีน และ
หน่ วยงานต่ างชาติท่เี กี่ยวข้องภายใต้เครือข่ายแถบเศรษฐกิจ
เส้ น ทางสายไหม ” (Silk Road Economic Belt) พร้ อ มทั ้ง
สนับสนุนการลงทุนและตอบสนองความต้องการด้านการเงินจาก
บริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ นัก ลงทุ น และผู้ร่ ว มตลาดในภู มิภ าค
MENA ทีม่ ตี ่อเส้นทางเศรษฐกิจ Belt-and-Road ด้วย
ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) ลง
นามบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ กับ ตลาดทองค าเซี่ ย งไฮ้
(Shanghai Gold Exchange: SGE) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการซือ้ ขายทองคาในจีนและรัสเซีย โดยมุ่งสนับสนุ นการซือ้
ขายข้ามตลาดระหว่างกันและการพัฒนาตลาดสินค้าโลหะมีค่า
ของทัง้ สองประเทศ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel Aviv Stock Exchange:
TASE) และตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ในคาซัคสถาน Astana
International Exchange (AIX) ประกาศร่วมเป็ นพันธมิตรด้าน
การรักษาความปลอดภัยของระบบ (cyber security) โดย AIX
เป็ นตลาดทีใ่ ห้ความสาคัญกับ cyber security เป็ นอย่างมากมา
แต่เริม่ จัดตัง้ ทัง้ นี้ นับเป็ นครัง้ แรกที่ TASE ได้ให้บริการเป็ นที่
ปรึกษาด้าน cyber security แก่ตลาดหลักทรัพย์อ่นื

7

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
Alliances (Cont)


ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ค าซัค สถาน (Kazakhstan Stock
Exchange: KASE) ลงนามในหนังสือแจ้งความจานง (Letter
of Intent: LOI) เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ กลุ่ ม ยูโรเซีย และสร้า งตลาดที่แ ข็ง แกร่ง ในสหภาพ
เศรษฐกิจ ยู โ รเซีย ความร่ ว มมือ ครอบคลุ ม การพัฒ นาการ
เชื่อมโยงเพื่อให้นักลงทุนและสมาชิกเข้าถึงตลาดทัง้ สองแห่ง
การพัฒนาโครงสร้างผู้ค้าประกันระบบ (central counterparty)
ในตลาดคาซัคสถาน การนาเอาเทคโนโลยีการซือ้ ขายและชาระ
ราคาของ MOEX ไปใช้ ใ นตลาดของ KASE และการให้
คาแนะน าในการปรับปรุง การซื้อ ขาย ช าระราคาและบริห าร
ความเสีย่ ง ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือทางการลงทุนใหม่ๆ

International Activities

10 เมษายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าประชุมร่วมกับสานักงาน กลต. เมียนมา ณ กรุงเนปิ ดอร์ เพื่อหารือการสร้างความ
ร่วมมือกับตลาดทุนเมียนมา พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนเมียนมา
รวมถึงบทบาทตลาดหลักทรัพย์ในด้านการสนับสนุนตลาดทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง

15-17 เมษายน 2561 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม AOSEF General Assembly ครัง้ ที่ 36 ณ นครเซีย่ งไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีตลาดหลักทรัพย์เซีย่ งไฮ้เป็ นเจ้าภาพ เพื่อรับทราบและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับพัฒนาการทีส่ าคัญของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง
กันในอนาคต
27 เมษายน 2561

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม Asia Region Funds Passport Industry Day ณ เมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย พร้อมคณะผูแ้ ทนทัง้ จากหน่วยงานกากับดูและตลาดทุนและภาคเอกชนจากประเทศ
สมาชิก เพื่อรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับกรอบกฎเกณฑ์ภายใต้ ARFP ซึง่ มีนโยบายให้ บลจ. สามารถนาเสนอ
ขายกองทุนระหว่างประเทศสมาชิกได้ง่ายขึน้

27 เมษายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผูแ้ ทนจาก Capital Market Lawyer Association (HKHPM) จาก
ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและเยีย่ มชม Investory
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