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เมียนมาเริม่ ใช้กฎหมายการจัดตัง้ บริษัทเมียนมาฉบับใหม่ปี
2560 (The Myanmar Companies Act 2017) เมื่อ วัน ที่ 1
สิงหาคม 2561 ซึ่ง ปรับปรุงเนื้อหาให้เ ข้ากับปั จจุ บนั มากขึ้น
อาทิ การอนุ ญาตให้ต่างชาติถอื หุ้นในบริษัทท้องถิ่นได้ร้อยละ
35 โดยหากถือเกินกว่าร้อยละ 35 จะนับเป็ นบริษัทต่ างชาติ
การอนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในธุรกิจนาเข้า
ส่งออกและธุรกิจประกันภัย การปรับกระบวนการจัดตัง้ บริษัท
ให้สามารถด าเนิ น การผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การเอื้อ ให้
บริษัทขนาดเล็กสามารถจัดตัง้ บริษัทได้โดยมีเพียงผู้ถือหุ้น 1
คนและผูบ้ ริหาร 1 คน และไม่ตอ้ งยื่นรายงานทางการเงิน
กลต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
มีก าหนดจัด งานวิ่ง การกุ ศ ล ScamBuster Run ในวัน ที่ 14
ตุลาคม 2561 นับเป็ นปี ท่สี อง เพื่อสร้างความตระหนักในการ
ป้ องกันการถูกหลอกลวงไปลงทุนที่ผดิ กฎหมาย โดยงานนี้จะ
จัดขึน้ ในช่วงเดียวกันกับ InvestSmart® ซึง่ เป็ นงานทีใ่ ห้ความรู้
กับผูล้ งทุนทัวไป
่ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561
ธนาคารกลางประเทศมาเลเซี ย (Bank Negara Malaysia)
และ กลต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia:
SC) ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Royal Award for Islamic
Finance ปี 2560 เพื่อให้เกียรติแก่ผทู้ ่มี วี สิ ยั ทัศน์ ในการสร้าง
นวัตกรรมและความสาเร็จให้แก่ร ะบบการเงินอิสลาม และมี
ส่วนร่วมต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมแก่นานาชาติ โดยมี
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 30 ราย
การจัดประชุมการเงิ นอิ สลามนานาชาติ (Global Islamic
Finance Forum: GIFF) ในปี น้ี จะจัดขึ้น ในวัน ที่ 3-4 ตุ ลาคม
2561 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ภายใต้หวั ข้องาน Beyond Profit
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศน์ทางการเงินยังยื
่ น
ด้วยการนา value-based intermediation (VBI) มาใช้ ซึง่ VBI
Scorecard เกิดจากความร่วมมือของธนาคารกลางมาเลเซีย
และ ธนาคารอิสลามอีก 9 แห่ง
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้รบั รางวัลตลาดหลักทรัพย์และสานักหักบัญชียอดเยีย่ มแห่งปี
2561 ในเอเชีย จาก FX Week สอดคล้องกับที่ SGX ได้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เรียกว่า FlexC futures ซึ่งเป็ นนวัตกรรมที่ให้ผู้
ซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์ส สามารถซือ้ ขายแบบ OTC พร้อมชาระ
ราคาผ่านแพลทฟอร์มของ SGX ได้
Institute of Banking and Finances (IBF) ข อง สิ ง ค โ ป ร์
เปิ ดตั ว IBF Careers Connect เพื่ อ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขา
อาชีพด้านการเงินการธนาคาร พัฒนาทักษะความสามารถ ทีจ่ ะ
ช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพการท างานในสภาวะแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา รวมถึงเป็ นทีป่ รึกษาใน
การหางานทีเ่ หมาะสมด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รับ Tori Cowley เป็ นผู้บริหารระดับสูงด้าน
สื่อสารองค์กร โดยก่อนหน้ านี้ Ms. Cowley เป็ นผู้บริหารด้าน
การสื่อ สารองค์ ก รของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London
Stock Exchange Group: LSEG) ซึ่งทาหน้ าที่ดูแลการสื่อสาร
ทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กร รวมถึงการตลาด การสร้าง
แบรนด์ ข ององค์ก ร การสื่อ สารดิจิต อลและการสื่อ สารด้า น
การเงิน นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ท่ี Mitie Group และ
Thomson Reuters ด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดให้ บ ริ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น และ ศู น ย์
นวัต กรรมทางการเงิน ซึ่ง จัด แสดงประวัติ ศ าสตร์ แ ละการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดทุนจีน รวมถึงพัฒนาการของ SZSE โดย
มีพน้ื ทีก่ ว่า 3,000 ตารางเมตร
ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Stock Exchange: OSE)
ได้ ร ั บ อนุ ญาตจากส านั ก งานก ากั บ การซื้ อ ขายอนุ พั น ธ์
สหรั ฐ อเมริ ก า (Commodity Futures Trading Commission:
CFTC) ในการเป็ น Foreign Board of Trade (FBOT) ซึ่ง ท า
ให้ลูก ค้า ในสหรัฐฯ สามารถซื้อ ขายโดยตรงมายัง ระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า
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หน่ วยกากับดูแลการเงิ นญี่ปุ่น (Japan Financial Services
Agency: JFSA) เตรียมจัดพิธเี ปิ ดงาน World Investor Week
ปี 2561 ร่วมกับ IOSCO ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 นี้
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext ซื้อหุ้นของ FastMatch ซึ่งเป็ น
ผูใ้ ห้บริการสาหรับการซือ้ ขาย FX Spot เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 โดย
ปั จ จุ บ ัน Euronext ถือ หุ้น ของ FastMatch รวมทัง้ สิ้น ร้อ ยละ
97.3
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse Group: DB)
ซื้ อ หุ้ น HQLAx (High Quality Liquid Asset-x) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โซลู ช นั ่ ส์ด้า นการให้ยืม หลัก ทรัพ ย์ เพิ่ม เติม มุ่ ง สร้า งความ
แข็งแกร่งในการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นหลังการซือ้ ขาย นับเป็ น
ก้าวสาคัญในการจัดทา innovative blockchain solution เพื่อ
จัดการตลาดการให้ยมื หลักทรัพย์ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
ตลาดทุ น ไนจีเ รีย ร่ ว มกัน จัด ตัง้ สมาคมตลาดหลัก ทรัพ ย์
ไ น จี เ รี ย (Association of Securities Exchange of
Nigeria: ASEN) โดยเป็ น การรวมกลุ่ม ของตลาดหลัก ทรัพ ย์
และอนุ พนั ธ์ในไนจีเรีย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุน
และสนับสนุ นการเติบโตของตลาดทุนไนจีเรียร่วมกัน สมาชิก
ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (The Nigerian Stock
Exchange: NSE), AFEX Commodities Exchange (AFEX),
FMDQ OTC Securities Exchange (FMDQ), NASD OTC
Securities Exchange (NASD) แ ล ะ Nigeria Commodity
Exchange (NCX)
CBOE Global Markets (CBOE) ประกาศโอนย้า ยหุ้น ของ
CBOE จากตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) มาที่ CBOE
BZX Equities Exchange อนึ่ง ปั จจุบนั CBOE จดทะเบียนอยู่
ทัง้ สองตลาด โดย CBOE จะเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์อ อกจาก
Nasdaq นับแต่วนั ที่ 14 กันยายน เป็ นต้นไป และจะเริม่ ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ท่ี CBOE ในวันที่ 17 กันยายน 2561 นี้
Cinnober แต่งตัง้ Peter K. Lenardos เป็ นประธานเจ้าหน้าที่
บริห ารคนใหม่ โดยก่ อ นหน้ า ที่เ คยดารงต าแหน่ ง กรรมการ
ผูจ้ ดั การที่ Royal Bank of Canada สาขาลอนดอน
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Intercontinental Exchange (ICE) ร่ ว มกับ BCG, Microsoft
และ Starbucks มี แ ผนจัด ตั ง้ บริษั ท Bakkt เพื่อ สร้ า งแพลท
ฟอร์มสาหรับการซื้อขาย จัดเก็บ และใช้จ่ายสินทรัพย์ดจิ ติ อล
(digital assets) โดยใช้เทคโนโลยีคลาวน์ ข อง Microsoft และ
blockchain รว มถึ ง มี ก า รก า กั บ ดู แ ลอย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ทั ้ง นี้
วัต ถุ ป ระสงค์ข องแพลทฟอร์ม คือ เพื่อ ใช้ซ้ือ ขายและแปลง
bitcoins เป็ นสกุลเงินทัวไป
่ ซึง่ Starbucks ได้เข้าร่วมโครงการ
และพร้อมแปลงสกุลเงินดิจิตลั จากผู้ใช้เป็ นดอลลาร์สรอ. เพื่อ
การใช้จ่ายภายในร้าน Starbucks ทัง้ นี้ ICE มีแผนจะเริม่ ออก
สัญ ญาซื้ อ ขาย bitcoins ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561
นอกจากนี้ ในส่ ว นของส านั ก หัก บัญ ชีมีแ ผนที่จ ะแยกส่ ว น
กองทุนค้าประกันสาหรับสินทรัพย์ดจิ ติ ลั ซึง่ จะลงทุนโดย Bakkt
IronFX ซึ่ง เป็ นโบรกเกอร์ซ้ือขายออนไลน์ ท่มี ีลูก ค้ามากกว่ า
1.2 ล้า นบัญ ชี และ EmurgoHK ซึ่ง เป็ น ผู้น าด้า นเทคโนโลยี
บล็อ คเชนและเป็ น ผู้พ ัฒ นา Cardano Blockchain และ ADA
Coin เตรีย มพัฒนา IronX Exchange ที่จะให้บ ริการออนไลน์
โดยผู้ท่ถี ือ IRX token สามารถซื้อ ขายออนไลน์ ไ ด้ท งั ้ crypto
และแบบดัง้ เดิม กาหนดเปิ ดตัว ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 นี้
สมาพั น ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก (World Federation of
Exchanges: WFE) เผยรายงานข้อ มูลสถิติต ลาดหลัก ทรัพ ย์
ครึง่ ปี 2561 พบว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมูลค่าซือ้
ขายทัวโลกเพิ
่
ม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 24.6 ตามลาดับ เมื่อ
เที ย บกับ ครึ่ ง แรกของปี 2560 ในขณะที่จ านวนบริ ษั ท จด
ทะเบียน (บจ.) เข้าใหม่ลดลงร้อยละ 9.9 ซึง่ มาจากการทีจ่ านวน
บจ. ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกลดลงร้อยละ 26 และภูมภิ าคยุโรป
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลดลงร้อยละ 4.1 แต่ จานวน บจ. ใน
ภูมิภาคอเมริกา เพิ่มถึงร้อยละ 64.5 โดยเฉพาะบจ. ที่เข้าจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) ตลาด
หลักทรัพย์แคนาดา (TMX Group) และตลาดหลักทรัพย์บราซิล
(B3) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มเทคโนโลยี การบริการทางการเงิน
และสินค้าอุปโภคบริโภค ในด้านของตลาดอนุพนั ธ์มปี ริมาณการ
ซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.4 เทียบกับครึง่ ปี แรกของปี 2560 โดย
เพิม่ ขึน้ ในทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นกลุ่มสินค้าฟิ วเจอร์สโภคภัณฑ์ซง่ึ
มีปริมาณซือ้ ขายลดลงเล็กน้อย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ประกาศ
เปิ ด ตัว สัญ ญาฟิ วเจอร์ส สิน ค้า Mini FTSE Bursa Malaysia
Mid 70 Index (FM70) ซื้อ ขายเป็ น เงิน สกุ ล ริง กิต เพื่อ ให้ ผู้
ลงทุ น สามารถใช้ส ัญ ญาฟิ ว เจอร์สเพีย งสัญ ญาเดีย วในการ
เข้าถึงบริษัทขนาดกลางจานวน 70 บริษัทได้ โดยขนาดของ
สัญญาจะเท่ากับจุดของดัชนี FBM Mid 70 คูณด้วย 2 ริงกิต
ทาให้มูลค่ าต่ อ สัญ ญาอยู่ป ระมาณ 30,000 ริงกิต เพื่อ เน้ น ผู้
ลงทุ น รายย่ อ ย และมีเ งิน ประกัน เริ่ม ต้ น ที่ 800 ริง กิต เมื่อ
เปรียบเทียบกับสัญญาอื่นทีม่ เี งินประกันเริม่ ต้นที่ 4,000 ริงกิต
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
รับตราสารหนี้จากบริษทั Bayfront Infrastructure Capital เข้า
จดทะเบีย น ซึ่ง เป็ น ตราสารหนี้ แ บบแปลงสิน ทรัพ ย์ใ ห้เ ป็ น
หลักทรัพย์ของโครงการระดมทุนทางโครงสร้างพื้นฐานแห่ ง
แรกของเอเชีย สปอนเซอร์โดยบริษทั Clifford Capital ตราสาร
หนี้ดงั กล่าวมีรายได้จากโครงการเงินกู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จาก 16 ประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยอีก 8 ประเภท
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
รั บ Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond
ETF เข้าจดทะเบียน ซึ่งเป็ นอีทเี อฟตัวแรกทีใ่ ห้ผู้ลงทุนเข้าถึง
ตราสารหนี้ท่มี ีอนั ดับความน่ าเชื่อถือได้เป็ นเงินสกุลดอลลาร์
สิงคโปร์ ปั จจุบนั SGX มีอที เี อฟซื้อขายอยู่ทงั ้ สิน้ 51 กอง ซึ่ง
เป็ นอีทเี อฟบนสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
สินค้าโภคภัณฑ์ ในภูมภิ าคต่างๆ ทัวโลก
่
บริษทั หลักทรัพย์ CGS-CIMB Securities (สิ งคโปร์) เปิ ดตัว
บริการ Robo-Advisory Platform “eWealth” เพื่อให้บริการให้
คาปรึก ษาด้า นการลงทุ น แบบรายบุ ค คลแก่ ลูก ค้ารายย่ อ ยที่
สามารถให้บริการในทุกเวลาและสถานที่ เพื่อช่วยนักลงทุนเพิม่
ความหลากหลายในการลงทุนผ่านการจัดทา pairing portfolios
ค ว บ คู่ กั บ ก า ร จั ด ท า risk profiles ข อ ง นั ก ล ง ทุ น แ ล ะ
วัตถุประสงค์การลงทุน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัวฟิ วเจอร์สและออปชันที
่ อ่ า้ งอิง China
Tower เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
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หน่ วยงานกากับดูแลของไต้หวัน (Financial Supervisory
Commission of Taiwan Securities and Futures Bureau:
TSFB) ได้อนุ มตั ิให้สญ
ั ญาซื้อขาย USD Gold Futures (GDU)
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เข้าอยู่ในรายชื่อสัญ ญาออฟชอร์ ซึ่งเอื้อให้
หน่ ว ยงานตัว กลางที่ได้ร ับ อนุ ญ าตจาก TSFB สามารถเสนอ
บริการซื้อขาย GDU นี้แก่นักลงทุนในไต้หวันได้ ทัง้ นี้ สัญญา
GDU นี้ นับเป็ นสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์แรกของ HKEX ทีไ่ ด้รบั
อนุญาตจากทางการไต้หวัน
CME Group เตรียมขยายสินค้าในสัญญาฟิ วเจอร์สดัชนี E-mini
S&P Select Sector Index โ ด ย เ พิ่ ม สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ที่มกี ารปรับตัวอย่างรวดเร็ว
เข้าไปในดัชนี ประกอบด้วย 26 บริษัท อาทิ AT&T, Verizon,
Facebook, Netflix, Google และ Disney ก าหนดเริ่ม ซื้อ ขาย
วันที่ 10 กันยายน 2561 ขณะนี้อ ยู่ระหว่า งรอการอนุ มตั ิจาก
กลต.
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เ ปิ ด ตั ว ดั ช นี Shenzhen Innovative Engine Index
(Innovative Engine) เพื่อแสดงผลประกอบการในภาพรวมของ
บริษทั เซินเจิน้ ทีจ่ ดทะเบียนใน SZSE
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัว “IPO Express” App เพื่อให้บริการแก่บริษัทที่
ต้องการเข้ามาจดทะเบียนหลักทรัพย์แบบครบวงจร นับเป็ นอีก
มาตรการสาคัญ ที่ SZSE ใช้เ พื่อ สร้า งความแข็ง แกร่ ง ในการ
ให้บริการบ่มเพาะบริษัทใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
ทางโทรศัพท์มอื ถือเพื่อยกระดับการบริการให้ท่ดี ที ่สี ุด สะดวก
ตรงตามเวลาและเป็ นมืออาชีพ ทัง้ นี้ ในแอพลิเคชันดั
่ งกล่าว มี
ข้อมูลด้านนโยบายตลาดทุนจากช่องทางต่างๆ ทัง้ ภาครัฐบาล
และหน่ วยงานกากับดูแล ข่าวสารการจดทะเบียนหลักทรัพ ย์
ใหม่ ความคืบหน้าการพิจารณาออกหลักทรัพย์ ภาวะตลาด และ
การอบรม เป็ นต้น
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ธนาคารซู มิ โตโม้ มิ ตซุ ย (Sumitomo Mitsui Banking  STOXX Ltd บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน ซึ่งเป็ นผู้
ให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ จั ด ท าดั ช นี ออกดั ช นี STOXX® Yewno
Corporation: SMBC) ร่ ว มมือ กับ สถาบัน วิ จ ัย แห่ ง ญี่ ปุ่ น
Developed Markets Blockchain Index ให้ ก ั บ บริ ษั ท Coin
(Japan Research Institute) เปิ ดตั ว สิ น เชื่ อ ESG/SDGs
Capital Investment Management Inc. (Coincapital) ของแค
Evaluated Syndicated Loan แ ล ะ ESG/SDGs Evaluated
นาคา โดยดัช นี น้ี ใ ช้ร ะบบ Artificial Intelligence (AI) ในการ
Loan โดยเลือกใช้โมเดล FTSE Russell ESG Ratings Data
คัด เลือกองค์ป ระกอบดัชนี ซึ่ง ประกอบด้ว ยบริษัทที่มีก ารจด
เพื่อประกอบการประเมินด้าน ESG ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกในญี่ป่ ุน
สิทธิบตั รสินทรัพย์ทางปั ญญาด้านการพัฒนา blockchain ทัง้ ใน
ทัง้ นี้ SMBC ให้ค วามส าคัญ ในการส่ ง เสริม การเงิน ที่ย ัง่ ยืน
มุมของผูพ้ ฒ
ั นาและผูใ้ ช้ blockchain ในธุรกิจ
(sustainable finance) และได้นาเอาปั จจัยด้าน ESG เข้ามาใช้
 ทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters) เปิ ดให้บริการ crossในการนาเสนอบริการด้านการเงินแก่ลกู ค้า
currency trading สกุลเงินบาทและเยน (spot) แบบเรียลไทม์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
ผ่า นระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์บ นแพลทฟอร์ม Thomson Reuters
TASE) เตรียมเผยแพร่ขอ้ มูลค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายและการ
Matching เพื่อ ตอบรับความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานกากับ
ชาระราคาทีส่ มาชิกของ TASE เรียกเก็บจากนักลงทุน โดยเป็ น
การเงินญีป่ ่ นุ และธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่ ุ่งส่งเสริมให้ใช้สกุล
ครัง้ แรกทีจ่ ดั ทาเป็ นตารางเปรียบเทียบและนาเสนอบนเว็บไซต์
เงินท้องถิน่ ในการซือ้ ขายและชาระราคา
มุ่งผลักดันให้เกิดการแข่งขันทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและยัง
เป็ นก้าวสาคัญภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการคลังและ
องค์กรกากับหลักทรัพย์ตามแผนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น Post Trade Services
ของ TASE
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:  กลต. สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange:
TASE) สนับสนุ นให้บริษัทสมาชิกเปิ ดให้นักลงทุนทารายการ
SGX) ร่วมกับ Anquan, Deloitte, และแนสแดค ประกาศความ
จองซื้อ (offerings) ได้แบบดิจติ อลผ่าน direct link ที่เชื่อมต่ อ
มายัง TASE Offerings Board บนระบบทีช่ ่อื ว่า MAYA ทัง้ นี้ มี
ร่ ว มมือ ในการพัฒ นากระบวนการช าระราคาให้ก ับ สิน ทรัพ ย์
ธนาคาร Leumi เป็ นบริษัทแรกที่เปิ ดให้บริการดังกล่าวแบบ
ดิจติ อลบนแพลทฟอร์มบล็อกเชนทีต่ ่างกันได้ เรียกว่า Delivery
one click โดยเชื่อมต่ อกับระบบของ TASE ผ่านทางเว็บไซต์
versus Payment (DvP) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการแลกเปลีย่ นระหว่าง
ของธนาคาร
หลักทรัพย์กบั เงินสกุลดิจติ อลเกิดขึน้ ในทันที ซึง่ จะเป็ นการเพิม่
Intercontinental Exchange (ICE) เตรียมจัดตัง้ แพลทฟอร์ม
ประสิทธิภาพและลดความเสีย่ งจากการชาระราคา โดยจะศึกษา
ถึงความเป็ นไปได้ของการนา Smart Contracts มาใช้ร่วมกัน
ส าหรับ การซื้อ ขาย ETF Primary Market โดยมี Blackrock
กับ DvP ด้วย
เป็ นพันธมิตรในการพัฒนาระบบ โดยแพลทฟอร์มใหม่น้ีจะทา
ให้กระบวนการ creation และ redemption ของ ETF ง่ายขึ้น
ในรูปแบบ open-architecture ทัง้ นี้ มีกาหนดเริม่ ให้บริการในปี
2562
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แพลทฟอร์มซื้อขายตราสารหนี้ อิเล็กทรอนิ กส์ MTS และ
Johannesburg Stock Exchange (JSE) ประกาศเปิ ดตั ว
แพลทฟอร์มการซือ้ ขายพันธบัตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรก
ของแอฟริกาในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงจากนักลงทุนทัวโลกและเพิ
่
่มความโปร่งใสใน
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลของแอฟริกาใต้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) เปิ ดให้ บ ริก ารระบบ X-Pay ซึ่ง เป็ น แพลทฟอร์ ม epayment ของตลาดหลักทรัพย์เพื่ออานวยความสะดวกในด้าน
การช าระสิน ค้า และบริก าร อาทิ ค่ า บริก ารเข้า จดทะเบีย น
ค่าบริการสมาชิก ค่าบริการข้อมูล รวมถึงชาระค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมกิจกรรมและอบรมทีจ่ ดั โดย NSE
ทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters) และ สมาคมฟิ น
เท ค สิ ง ค โ ป ร์ (Singapore FinTech Association: SFA)
ร่วมมือกันส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาฟิ นเทคในสิงคโปร์ โดย
จะทางานร่วมกันกับสถาบันการเงิน มหาวิทยาลัย และสตาร์ท
อัพ อย่ า งใกล้ ชิด เพื่อ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาเทคโนโลยีท่ีช่ ว ย
แก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน
ทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters) ให้บริก าร QUICK
Market Commentary ผ่านทาง Eikon สาหรับหลักทรัพย์และ
อนุ พนั ธ์ของตลาดญี่ป่ ุน โดยความร่วมมือกับบริษทั ข้อมูลทาง
การเงินของญีป่ ่ นุ หรือ QUICK ซึง่ เป็ นบริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ป่ ุนในหลากหลายมุมมอง อาทิ
การวิ เ คราะห์ ภ าวะตลาดญี่ ป่ ุ น รวมถึ ง ภาวะตลาดของ
สหรัฐอเมริกาที่มผี ลต่ อตลาดญี่ป่ ุน ส่วนข้อมูลด้านอนุ พนั ธ์จะ
รวมถึงข่าวที่สาคัญๆ และแนวโน้ มภาวะตลาดฟิ วเจอร์ส และ
ออปชัน่ เป็ นต้น
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กลต. สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
ให้ก ารยอมรับค าแนะนาจากสภาการก ากับ กิจการที่ดี ซึ่ง ได้
เสนอปรับปรุงเกณฑ์การกากับกิจการที่ดี โดยมีประเด็นหลักที่
เสนอให้มกี ารปรับปรุง คือ การกาหนดวาระ การเป็ นอิสระ และ
การเพิ่มความหลากหลายของคณะกรรมการ กาหนดให้มีผล
บังคับใช้กบั รายงานประจาปี งบประมาณ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2562 เป็ น ต้น ไป และให้ร ะยะเวลา 3 ปี ในการเปลี่ย นแปลง
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ โดยสามารถดู ร ายละเอีย ด
เพิม่ เติมได้จาก Infographic https://goo.gl/AAH3ip
กลต. สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
จะเข้า ร่ ว มการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) เป็ น ครัง้ ที่ 3 โดยประเด็น ที่จ ะประเมิน ได้แ ก่
สถานะความมันคงของภาคการเงิ
่
นในสิง คโปร์ คุ ณภาพของ
เกณฑ์และการกากับดูแลของ MAS รวมไปถึงความสามารถของ
ผู้มีอานาจที่จะบริหารจัดการและแก้ไขปั ญหาการเงินในภาวะ
วิกฤต ทัง้ นี้ ผลการประเมินในปี 2556 แสดงให้เห็นว่า MAS มี
การกากับดูแลที่ดี ส่วนผลของการประเมินในครัง้ นี้ FSAP จะ
รายงานในครึง่ หลังของปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์นิวซี แลนด์ (NZX) ยืนยันการปรับโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายและการชาระราคาหลักทรัพย์ เริม่ มีผล
1 ตุ ล าคม 2561 นี้ พร้อ มทัง้ ได้ป รับ เปลี่ย นโยบายใหม่ แ ละ
ปรั บ ปรุ ง ด้ า นเทคโนโลยี ด้ ว ย ทั ง้ นี้ การปรั บ โครงสร้ า ง
ค่าธรรมเนียมครัง้ นี้เป็ นผลสาเร็จจากการทดลองใช้มาเป็ นเวลา
1 ปี ซึง่ เอือ้ ให้มลู ค่าการซือ้ ขายเพิม่ สูงขึน้ กว่าร้อยละ 33 นับจาก
เดือนสิงหาคม 2560 โดยปั จจุบนั มูลค่าการซือ้ ขายอยู่ราวร้อยละ
53.3 ในขณะที่ช่ว งต้นปี 2560 มูลค่า การซื้อขายอยู่ท่ีร้อ ยละ
39.8
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กระทรวงการคลัง ของจี น (Ministry of Finance of the
People’s Republic of China: MOF China) และ ก.ล.ต.
มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC) ร่วมลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกากับดูแลด้านบัญชี
และการตรวจสอบบัญชีขา้ มพรมแดนระหว่างสองประเทศ เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
และ ก.ล.ต. ดู ไ บ (Dubai Financial Service Authority:
DFSA) ลงนามในข้อตกลงด้านฟิ นเทค ที่จะอนุ ญาตให้มกี ลไก
การยอมรับบริษทั ด้านฟิ นเทคข้ามประเทศ พร้อมแบ่งปั นข้อมูล
เกี่ย วกับ นวัต กรรมในกลุ่ มอุ ต สาหกรรมการเงิน โดยทัง้ สอง
หน่ วยงานตกลงทีจ่ ะร่วมมือกันในโครงการ อาทิ การชาระเงิน
ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บลอคเชน, distributed ledgers,
big data และ APIs



กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) และ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock
Exchange Group: LSEG) เล็งเห็นความสาคัญของการลงทุน
อย่างยังยื
่ น จึงร่วมมือจัดทาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ ESG

International Activities

2 สิ งหาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ภูฏาน พร้อมรับฟั งบรรยายเกีย่ วกับพัฒนาการ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเยีย่ มชม Investory

28 สิ งหาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง (GMS
Focus) ต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 6 โดยมีผบู้ ริหารตลาดหลักทรัพย์จากประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียน
มา เข้าร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์และหารือการสร้างผลิตภัณฑ์ขา้ มตลาด เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการระดม
ทุน และการลงทุนในภูมภิ าค
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