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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) มีแผนขยายเวลาซื้อขายจากเดิม 8.30 –
11.30 น. เป็ น 9.00 – 15.00 น. ภายในเดือนตุ ลาคมนี้ เพื่อ
ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ม ากขึ้น โดยมี นั ก ลงทุ น สิง คโปร์
มาเลเซีย เกาหลีและจีน แสดงความสนใจลงทุนในตลาดทุน
กัม พู ช า นอกจากนี้ ยัง มีแ ผนอนุ ญ าตให้ ธ นาคารผู้ร ับ ฝาก
ทรัพย์สนิ (Custodian Bank) เป็ นผู้แทนนักลงทุนต่ างชาติใน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เปิ ดตัว
แคมเปญ “Investing Bursa, Invest in You” กระตุ้ น ชา ว
มาเลเซียทุกช่วงอายุ ให้ตระหนักถึงการลงทุนในตลาดทุนเพื่อ
สร้างความเติบโตในเงินออมสาหรับอนาคต โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของรายย่อยผ่านการให้ความรูแ้ ละเพิม่ ความสะดวกในการ
เข้าถึงตลาดทุน ซึง่ จากข้อมูลของธนาคารกลางพบว่า มาเลเซีย
มีเ งิน ออมที่อ ยู่ใ นรูป แบบของเงิน ฝากมากถึง 209 พัน ล้า น
ดอลลาร์ สรอ. มากกว่าสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ขณะที่
จานวนของนักลงทุนรายย่อยในของมาเลเซีย มีเพียงร้อยละ 22
หรือประมาณ 1.9 ล้านบัญชีหลักทรัพย์ จากข้อมูลดังกล่าว จึง
เป็ นโอกาสทีจ่ ะขยายการเติบโตการลงทุนในตลาดทุนเพิม่ มาก
ขึน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้ ร ับ รางวัล จากนิ ต ยสาร Asia Risk และ GlobalCapital ผู้
ให้บริการข่าวและข้อมูลเกีย่ วกับตลาดทุน ให้เป็ นตลาดอนุ พนั ธ์
ยอดเยีย่ มแห่งปี ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 5 ในฐานะเป็ นช่องทางให้นัก
ลงทุ น เข้ า ถึ ง ตลาดเกิ ด ใหม่ รวมถึ ง การมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี
นวัตกรรมโดดเด่น เช่น SGX FlexC FX Futures
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้รบั รางวัลตลาดอนุ พนั ธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากงานประกาศ
รางวัล FOW’s Asia Capital Market เพื่อ ยกย่ อ งถึง การเป็ น
ผู้นานวัตกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ งในการลงทุน ทัง้
การมีสญ
ั ญาฟิ วเจอร์ส FlexC FX และสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
ดัชนีห ลักทรัพย์แบบ Net Total Return ซึ่งช่ วยพัฒนาตลาด
OTC ตลอดจน SGX’s virtual steel mill ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
สัญ ญาอนุ พ ัน ธ์ แ ร่ เ หล็ ก ถ่ า นโค้ ก และการขนส่ ง ที่ ช่ ว ย
สนับสนุนการเติบโตของตลาดอนุพนั ธ์อา้ งอิงสินค้าโภคภัณฑ์
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มลงทุ น ใน Freightos สตาร์ ท อัพ ของอิส ราเอล ซึ่ ง เป็ น
ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการเปรียบเทียบและเสนอราคาอัตราค่าระวาง
เรือ ซึ่งปั จ จุบนั มีผู้ใช้งานแพลทฟอร์ม ราว 1,200 ราย โดยที่
SGX มองถึงโอกาสในการพัฒนาสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี
จาก Freightos ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์บอลติก ซึ่งอยู่ภายใต้
SGX ได้ให้บริการข้อมูลดัชนีค่าระวางเรือนี้เช่นกัน
MoneySENSE ร่ ว ม กั บ International Organisation of
Securities Commissions (IOSCO) จัดงานสัปดาห์การลงทุน
นานาชาติ (World Investor Week in Singapore: WIWS) เป็ น
ครัง้ ทีส่ องระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2561 เพื่อสร้างความรูแ้ ละ
ให้ขอ้ มูลในการตัดสินใจลงทุนให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดยมีหว้
ข้อต่ างๆ อาทิ การลงทุนอย่างมันใจ
่ บริการทางการเงินแบบ
ดิจติ ลั การให้ความรูเ้ พื่อป้ องกันการถูกหลอกลวงจากการลงทุน
การลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) จัดโรดโชว์ภายใต้หวั ข้อ “Achieving Financial Freedom
Through Investments” ที่ เ มื อ งเซบู เน้ น สร้ า งความรู้ ท าง
การเงิน มีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) และ ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange:
MOEX) ร่ ว มกัน เป็ นเจ้ า ภาพจัด งาน Russia-China Capital
Forum ครัง้ ที่ 4 โดยเป็ นครัง้ แรกที่จดั ขึน้ ร่วมกันระหว่างตลาด
หลักทรัพย์ทงั ้ สองแห่ง ณ กรุงมอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัง้ นี้ มีบ ริษัท จีน เข้า ร่ ว มงาน 42 แห่ ง ประกอบด้ว ย บริษัท
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน และบริษัทจดทะเบียน และมี
ผูแ้ ทนจากตลาดการเงินรัสเซียกว่า 200 ราย และสถาบันด้าน
การลงทุนกว่า 120 แห่ง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศเป็ นพัน ธมิ ต รสมทบ (strategic
partner associate) ของงาน World Economic Forum (WEF)
ซึง่ มีบริษทั ชัน้ นากว่าหนึ่งพันแห่งทัวโลกเข้
่
าร่วมการประชุมเพื่อ
หารือและกาหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
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หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลการเงิ น ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) รายงานการสนับสนุ นและพัฒนา
ตลาดทุนเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
JFSA, Daiwa Securities Group และตลาดหลัก ทรัพ ย์ญ่ีป่ ุ น
(Japan Exchange Group: JPX) โดยจะยังคงให้ความสาคัญ
ต่ อ การสนั บ สนุ น การเติ บ โตของตลาดหลักทรัพ ย์ ย่างกุ้ ง
(Yangon Stock Exchange: YSX) เพื่อเป็ นเครื่องหมายของ
มิตรภาพระหว่างสองประเทศอันเป็ นไปตามแผนกระตุ้นการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง ต ล า ด ทุ น เ มี ย น ม า ใ น ชื่ อ LIST (Listing +
Investment Strategy and Timeline) for Myanmar’s Future
(Myanmar LIST) ซึง่ จะดาเนินการร่วมกับรัฐบาลเมียนมา
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ส วิ ตเซอร์ แ ลนด์ (SIX) รายงานผล
ประกอบการครึ่งปี แ รกของปี 2561 ที่สูงเกินกว่า 1 พันล้า น
ฟรั ง ก์ ส วิ ส เป็ นครั ง้ แรกของบริ ษั ท โดยรายได้ จ ากการ
ดาเนินงาน ครอบคลุมถึงธุรกิจบัตร (cards business) ที่ SIX
เป็ นพันธมิตรกับ Worldline ซึง่ สูงขึน้ ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา อนึ่ง ตามแผนกลยุทธ์ SIX2020 SIX ได้รวมกลุ่มงาน
ด้านหลักทรัพย์ไว้ดว้ ยกันเพื่อให้บริการซือ้ ขาย ชาระราคาและ
เก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้ในจุดเดียว และยังได้รวมงานด้านระบบ
การช าระเงิ น ของสวิ ส ไว้ ด้ ว ยกั น ครอบคลุ ม interbank
payments, การชาระค่าใช้จ่ายมือถือ การดาเนินการเกี่ยวกับ
บัตร ATMs และ e-bills นอกจากนี้ ยังเน้นด้านนวัตกรรมและ
ธุรกิจดิจติ อลด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ วี ย นนา (Vienna Stock Exchange:
VSE) จั ด ง า น “Austrian & CEE Investor Conference”
เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล แก่ นั ก ลงทุ น ณ กรุ ง ลอนดอน เมื่ อ วัน ที่ 18
กันยายน 2561
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเธนส์ (Athens Exchange Group:
ATHEX) จัดงานโรดโชว์ประจาปี ครัง้ ที่ 13 หรือ 13 th Annual
Greek Roadshow ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่
20 กัน ยายน 2561 โดยมีก ลุ่ ม บริษัท ในตลาดทุ น ร่ ว มเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลัก
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Dubai International Financial Centre (DIFC) รายงานการ
เติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของการเป็ น ศูน ย์ก ลางของกลุ่ ม บริษัท
จัดการลงทุน โดยมีบริษัทจัดการลงทุ นมากกว่ า 200 บริษัท
ลงทะเบียนภายใต้ศนู ย์กลางดังกล่าว
FTSE Russell ยกระดับ China A Shares เข้าสู่กลุ่มตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market) ซึ่ง จะรวมเข้า กับ การค านวณดัช นี
FTSE Emerging Index เริม่ เดือนมิถุนายน 2562 โดย China A
Shares จะมีส ัด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 5.5 ในดัช นี ด ัง กล่ า ว
นอกจากนี้ เวียดนามได้เข้าอยู่ใน watch lists เพื่อพิจารณาปรับ
เป็ นตลาดเกิดใหม่
FTSE Russell ประกาศจัด อัน ดับ ให้โ ปแลนด์ข้ึน เป็ น ตลาด
พัฒนาแล้ว (Developed Market) จากเดิมที่เป็ นตลาดเกิดใหม่
(Emerging Market) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึง่ เป็ นการจัด
อยู่ ใ นกลุ่ ม เดีย วกับ อีก 25 ประเทศที่ร วมถึ ง สหรัฐ อเมริก า
สหราชอาณาจัก ร เยอรมัน ฝรัง่ เศส ญี่ป่ ุ นและออสเตรเลีย
สะท้อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและตลาดทุนของโปแลนด์
ทัง้ นี้ นับเป็ นประเทศแรกในรอบทศวรรษและเป็ นประเทศแรก
ในกลุ่ ม ยุ โ รปกลางและยุ โ รปตะวัน ออกที่ไ ด้ร ับ การยกระดับ
ดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประกาศว่ า Nasdaq
ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ข้ า ค า น ว ณ ใ น ดั ช นี Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) เป็ นปี ท่ี 3 ติดต่ อกัน โดยนับเป็ น
หุน้ ของตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวทีไ่ ด้รบั การคานวณอยู่
ในดัชนีดงั กล่าว
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ นสแดค ( Nasdaq) ซื้ อ กิ จ การของ
Cinnober ด้วยมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สรอ. เป็ นการตอกย้า
บทบาทของ Nasdaq ในฐานะผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีชนั ้ นาระดับ
โลก
CBOE Global Markets ดาเนินการเพิกถอนและโอนย้ายหุน้ ที่
จดทะเบีย นอยู่ท่ีต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) มาจด
ทะเบียนที่ CBOE เพียงที่เ ดียว ในชื่อย่อ “CBOE” จากเดิม ที่
เป็ นการจดทะเบียนในสองตลาด
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CME Group ได้ ร ั บ รางวั ล “International Exchange of the
Year for Asia” จาก Global Investor Group ในงาน FOW
and Global Investor Asia Capital Markets Awards ประจาปี
2561 โดยได้รบั รางวัลนี้ตดิ ต่อกันเป็ นครัง้ ที่ 6 ในรอบระยะเวลา
7 ปี อันเป็ นผลจากการที่ CME Group ได้พฒ
ั นาสินค้า และ
บริ ก ารส าหรั บ ตลาดในเอเชี ย และเป็ นตลาดที่ ป ระสบ
ความสาเร็จจากการเติบโตของปริมาณการซื้อขายในรอบปี ท่ี
ผ่ า นมา อนึ่ ง CME Group ได้พ ัฒ นาสิน ค้า นวัต กรรม อาทิ
สัญ ญาฟิ วเจอร์ ส ที่ อ้ า งอิง Australian Wheat FOB (Platts),
ดัชนี TOPIX สกุลเงินเยน และการจดทะเบียนฟิ วเจอร์สอ้างอิง
ดัชนีสหรัฐอเมริกา S&P500 และ DJIA ในตลาด TAIFEX ของ
ไต้หวัน เป็ นต้น นอกจากนี้ CME Group ได้เปิ ดสานักงานแห่ง
ใหม่ ในซิดนี ย์ เพิ่ม เติม จากที่มีอยู่ท่ีบงั คาลอร์ ปั ก กิ่ง ฮ่อ งกง
โซล สิงคโปร์และโตเกียว
Global Green Finance Index (GGFI) จัดอันดับอัมสเตอร์ดมั
ลอนดอน โคเปนเฮเกนและปารีส เป็ น ศู น ย์ก ลางชัน้ น าด้า น
การเงินเพื่อสิง่ แวดล้อม (green finance) ของโลก โดยมองว่า
ปารีส แฟรงก์เฟิ ร์ต และสิงคโปร์จะเป็ น ศูนย์กลางที่มีอิทธิพ ล
มากขึ้นใน 2-3 ปี ขา้ งหน้า โดยการลงทุนในพลังงานทดแทน
(renewable energy) การเงินทีย่ งยื
ั ่ นและกรีนบอนด์ ยังคงเป็ น
เรื่องที่ได้รบั ความสนใจ ทัง้ นี้ เรื่องที่ได้รบั ความสนใจเพิ่มขึ้น
ไ ด้ แ ก่ fossil fuel disinvestment, carbon disclosure แ ล ะ
green insurance
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ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) รับ
บริษทั จดทะเบียนใหม่ 2 บริษทั ในเดือนกันยายน 2561 ได้แก่
บริษทั มหาทุน ลิสซิง่ (Mahathuen Leasing PCL: MHTL) โดย
MHTL เป็ นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจลิสซิง่ ในเวียงจันทน์ และมีแผน
ขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นๆ ใน สปป. ลาว และ บริษัทลาว
อ ะ โ ก ร เ ท ค ( Lao Agrotech PCL: LAT) ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมน้ า มัน ปาล์ม ครบวงจร และร่ ว มมือ กับ ภาครัฐ
ดาเนินโครงการไบโอดีเซลแห่งชาติใน สปป. ลาว ทัง้ นี้ LSX
เปิ ดดาเนินการได้ 8 ปี ปั จจุบนั มีบริษทั จดทะเบียน 9 บริษทั
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มกับ M-DAQ บริษั ท เทคโนโลยีท างการเงิน เตรีย มเปิ ด
ให้บริการซือ้ ขายและชาระราคาหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนใน SGX
ในสกุลเงินต่างๆ ในลักษณะเรียลไทม์ ให้แก่นกั ลงทุนทัง้ สถาบัน
และรายย่อย โดยทัง้ สองแห่งได้พฒ
ั นาต้นแบบเพื่อให้นักลงทุน
เห็นราคาเงินสกุลต่ างๆ ของหลักทรัพย์ท่อี ยู่ใ น Straits Time
Index ได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นในการขยายเวลาเปิ ดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ราคาปิ ด (Trade at close: TAC) ต่ อไปอีก 5 นาที หลังจาก
การซือ้ ขายปกติสน้ิ สุดลง โดยคาสังจะถู
่ กจับคู่ซอ้ื ขายทีร่ าคาปิ ด
ของหลักทรัพย์เท่านัน้ ตามลาดับการส่งคาสัง่ กรณีทห่ี ลักทรัพย์
ในวันนัน้ ไม่มรี าคาปิ ด จะไม่สามารถซือ้ ขายในช่วง TAC ได้
ASEAN Financial Innovation Network (AFIN) จั ด ตั ง้ โดย
International Finance Corporation (IFC) และ สานั กงาน
ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
เปิ ดตัว API Exchange (APIX) ซึ่ง เป็ นแพลทฟอร์ ม fintech
sandbox ให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งสถาบั น การเงิ น และ
บริษทั ฟิ นเทค เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและนวัตกรรมผ่านการ
ใช้ API ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก นอกจากนี้ AFIN ยัง ได้
ประกาศความร่วมมือกับ Abu Dhabi Global Market เช่นกัน
สิ ง คโปร์ เปิ ดตัว ระบบการช าระเงิ น ผ่า นคิ ว อาร์โค้ ด แบบ
ครบวงจร (Singapore Quick Response Code: SGQR) ซึ่ ง
รองรับรูปแบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดถึง 27 รูปแบบ ให้
เป็ นหนึ่งเดียว รวมถึง PayNow, NETS, GrabPay, Liquid Pay
และ Singtel DASH ซึ่ง จะท าให้ผู้บ ริโ ภคช าระเงิน ได้ส ะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ และร้านค้าสามารถแสดงเพียง
โค้ดเดียวในการรับชาระเงิน
ตลาดล่ ว งหน้ าเซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Futures Exchange:
ShFE) เปิ ดซื้อขายสัญญาออปชัน่ อ้า งอิงสินค้า ทองแดง ด้ว ย
ปริมาณการซื้อขายในวันแรกที่สงู กว่าปริมาณการซือ้ ขายเฉลี่ย
ในเดือนสิงหาคมของ CME Group คู่แข่ง กว่า 6 เท่าตัว พร้อม
ดึง ดูด บริษัทของจีนที่ซ้อื ขายสัญ ญาดังกล่า วในลอนดอนและ
นิวยอร์กให้มาใช้ ทัง้ นี้ ShFE ได้เปิ ดตัวสัญญาออปชันอ้
่ างอิง
สินค้าน้าตาลและกากถัวเหลื
่ องเมื่อปี ทผ่ี ่านมา
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ตลาดสิ นค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต้ า เหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCE) ตัง้ เป้ าทีจ่ ะเปิ ดซือ้ ขายสัญญาออปชันอ้
่ างอิง
แร่เหล็กในปี 2562 เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการป้ องกันความ
เสีย่ งให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดยทีป่ ระเทศจีนเป็ นผู้
ซือ้ แร่เหล็กรายใหญ่ทส่ี ดุ ของโลก แผนดังกล่าวสืบเนื่องจากการ
เปิ ดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
แร่ เ หล็ก ในเดือ นพฤษภาคม 2561 และเดิน หน้ า แข่ง ขัน กับ
ตลาดที่มปี ริมาณการซื้อขายสัญญาดังกล่าวสูง ทัง้ ในสิงคโปร์
และนิวยอร์ก
ตล า ดสิ นค้ า โ ภค ภั ณ ฑ์ โ ตเกี ย ว ( Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) เปิ ดตัวสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงสินค้ายาง
แท่ ง Technically Specified Rubber (TSR) ที่ มี ก าหนดเริ่ ม
การซือ้ ขายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นี้
ธนาคารซู มิ โตโม มิ ตซุ ย (Sumitomo Mitsui Banking
Corporation: SMBC) และ สถาบันวิจยั ประเทศญี่ป่ ุน (Japan
Research Institute: JRI) เ ลื อ ก FTSE Russell ESG
Ratings Data Model เพื่อ น าไปพัฒ นาบริก ารด้า น ESG แก่
บริษัท ในญี่ป่ ุ น โดย SMBC ภายใต้ค วามร่ ว มมือ กับ JRI ได้
เปิ ดตัวเงินกู้ evaluated syndicated loan และ evaluated loan
อ้างอิง ESG และ SDG เป็ นครัง้ แรก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์บ อมเบย์ (Bombay Stock Exchange:
BSE) เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงสินค้าทองคา 1
กิโลกรัม และสิน ค้า ทอง 30 กิโลกรัม แบบมีก ารส่งมอบจริง
โดยจะเปิ ดซือ้ ขายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ขยายการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แบบเรี ย ลไทม์
สาหรับหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนและซือ้ ขายบนแพลทฟอร์มของ
LSEG ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์
อิต าลี และ Turquoise มายัง ภู มิภ าคเอเชีย โดยมุ่ ง เน้ น การ
ให้บริก ารแก่นักลงทุน บุคคลในเอเชียผ่านผู้จาหน่ า ยข้อมูลที่
ได้รบั อนุญาต โดยใน 12 เดือนแรก นักลงทุนในเอเซียจะได้รบั
บริการทดลองใช้ขอ้ มูลฟรี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse: DB) ขยาย
การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล โดยเพิ่ ม ข้ อ มู ล ตลาดซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
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STOXX บริษัท ด้า นธุ ร กิจ ดัช นี ในเครือ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์
เยอรมั น (Deutsche Bourse Group) ได้ อ นุ ญาตให้ บ ริ ษั ท
Amundi น าเอาดัช นี AI Global Artificial Intelligence ADTV5
ไปใช้เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์อ้า งอิง ในการพัฒ นา ETF ดัช นีด ัง กล่ า ว
นับเป็ นดัชนีแรกๆ ที่ใช้ AI-related algorithms ในการคัดเลือก
บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วข้ อ งกับ artificial intelligence (AI)
megatrend ทัง้ นี้ นั บ เป็ นนวัต กรรมด้ า น ETF ที่ พ ัฒ นาขึ้ น
เพื่อให้นกั ลงทุนได้เข้าถึงการเติบโตของ AI
Deutsche Börse Venture Network เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
GP Bullhound เพื่อ สนับสนุ นสตาร์ทอัพ ในการระดมทุนเพิ่ม
ภายหลัง (later stage financing) หรือ กรณีต้องการขายบริษทั
นอกจากนี้ ได้สร้างความร่วมมือกับ Forderbar เพื่อสนับสนุ น
สตาร์ทอัพชัน้ นาระดับ series A ที่เน้ นด้านเทคโนโลยี ในการ
ตรวจสอบความสามารถในการขอทุนเพิม่ ตลอดจนคาแนะนา
และความช่ ว ยเหลือ ในการขอทุ น อนึ่ ง Venture Network นี้
จัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2558 ปั จจุบนั มีสตาร์ทอัพมากกว่า 160 บริษทั
โดยมี 6 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิ รต์
ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange: VSE)
ขยายขอบเขตการจดทะเบียนของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซ้อื
ขายใน global market ของ VSE โดยปั จจุบนั มีหลักทรัพย์ใหม่
เพิม่ ขึน้ 33 หลักทรัพย์ จากจีน อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวันและ
ญี่ ปุ่ น อ า ทิ Alibaba Group, Tata Motors, Samsung
Electronics, Sony ฯลฯ ทัง้ นี้ นับ จากเปิ ด ตลาดเมื่อ ปี 2560
ปั จจุ บ ั น มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ท่ี ซ้ื อ ขายใน global market segment
ทัง้ หมด 571 หลักทรัพย์จาก 24 ประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Stock Exchange:
Tadawul) เตรียมเปิ ดตัวตลาดอนุ พนั ธ์ภายในครึ่งปี แรกของปี
2562 โดยมีแผนจะเปิ ดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีท่ี
พัฒนาขึน้ ร่วมกับ MSCI เป็ นสินค้าแรก
MSCI และ ตลาดหลักทรัพ ย์ซาอุ ดิอาระเบีย (Saudi Stock
Exchange: Tadawul) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาดัชนีหลักทรัพย์ท่ลี งทุนได้ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน อาทิ อนุพนั ธ์ หรือ อีทเี อฟ พร้อม
ขยายฐานโอกาสการลงทุนให้แก่นกั ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
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CBOE Europe ประกาศแผนขยายแพลทฟอร์ม การซื้อ ขาย
ครอบคลุมตลาดใหม่เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง คือ โปแลนด์ ฮังการี
และสาธารณรัฐเชค โดยนักลงทุนจะสามารถซือ้ ขายหุน้ ภายใต้
ดั ช นี WIG20 (โ ป แ ล น ด์ ) , BUX (ฮั ง ก า รี ) แ ล ะ PX
(สาธารณรัฐเชค) ผ่านระบบของ CBOE (ไม่ครอบคลุมการซื้อ
ขายแบบ dark order) และเลือ กช าระราคาผ่ า นระบบของ
EuroCCP, LCH.Clearnet หรือ SIX x-clear ได้ ทัง้ นี้ เมื่อเพิม่
บริการใน 3 ตลาดนี้แล้ว จะเอื้อให้ CBOE สามารถให้บริการ
ซือ้ ขายครอบคลุมกว่า 6,000 หลักทรัพย์ในตลาด 18 แห่งทัว่
ยุโ รป โดยมีกาหนดเปิ ดให้บริการได้ในวัน ที่ 5 พฤศจิกายน
2561 นี้ หลังได้รบั การอนุมตั จิ ากทางการ
Turquoise ประกาศเพิม่ หลักทรัพย์ใน Euronext Growth ให้
สามารถซื้อขายได้บนแพลทฟอร์มของ Turquoise ซึ่งมาจาก
ความต้องการของลูกค้าทีต่ ้องการซือ้ ขายหุน้ กลุ่ม SMEs ทัง้ นี้
มี LCH SA ทาหน้าทีเ่ ป็ นสานักหักบัญชี
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) ปรับช่วงราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ (tick size)
ใหม่ ส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ร าคาต่ ากว่ า 1 AED
(ประมาณ 8 บาท) เพื่อ เพิ่ม สภาพคล่ องใน ADX หลัง จากที่
ศึกษาแล้วพบว่า มี 17 บริษัทใน ADX ที่มรี าคาหลักทรัพย์ต่ า
กว่ า 1 AED แต่ มีมูลค่า ซื้อ ขายรวมราว 3 พัน ล้า น AED ซึ่ง
เทียบเป็ นร้อยละ 23 ของมูลค่าซื้อขายทัง้ หมดในตลาด โดย
จากเดิม ADX มีช่วงราคาซือ้ ขาย 3 ระดับและได้ปรับขึน้ เป็ น 5
ระดับ ได้แก่ ช่วงราคา 0.001 AED สาหรับหลักทรัพย์ราคา
0.01 – 0.99 AED, ช่ ว งราคา 0.01 AED สาหรับ หลัก ทรัพ ย์
ราคา 1 – 9.99 AED, ช่วงราคา 0.02 AED สาหรับหลักทรัพย์
ราคา 10 – 49.98 AED, ช่ ว งราคา 0.05 AED ส าหรั บ
หลักทรัพย์ราคา 50 – 99.95 AED และ ช่วงราคา 0.10 AED
สาหรับหลักทรัพย์ราคามากกว่า 100 AED
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บ ราซิ ล (B3) เปิ ดการซื้ อ ขายกองทุ น
อี ที เ อฟกองแ รกที่ อ้ า งอิ ง หุ้ น กู้ ( fixed income ETF) ซึ่ ง
พัฒนาขึน้ โดย Mirae Asset Global Investments ร่วมกับ S&P
Dow Jones Indices เพื่อติดตามดัชนี S&P/B3 Fixed Income
Index
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ตลาดหลักทรัพย์บราซิ ล (B3) เปิ ด ขายข้อ มูลสถิติตลาดทุ น
ย้อนหลังออนไลน์ “UP2DATA ON DEMAND” โดยเน้ นข้อมูล
สาหรับ วิเ คราะห์ค วามเคลื่อ นไหวของตลาดเพื่อ ช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านการศึกษา และตัดสินใจด้านการวางแผน
กลยุทธ์ในอนาคต ซึง่ ครอบคลุมข้อมูลหลักทรัพย์ทงั ้ ในตลาดทุน
และตลาดอนุพนั ธ์ของ B3
Intercontinental Exchange (ICE) โดย ICE Data Services
ร่วมกับ OneMarketData ขยายการให้บริการข้อมูล Tick Data
แบบเรียลไทม์และข้อมูลในอดีต รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อประโยชน์ในการทาบทวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์
ด้านการกากับดูแล การวิเคราะห์ต้นทุนการทาธุรกรรมและการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง โ ด ย จ ะ ใ ห้ บ ริ ก า รข้ อ มู ล ผ่ า น ICE
Consolidated Feed ซึ่งครอบคลุมข้อมูลกว่า 600 แหล่งข้อมูล
ทัวโลก
่
Nasdaq ขยายการให้บ ริก าร Nasdaq Financial Framework
Technology ไปยังกลุ่มธนาคารและบริษทั หลักทรัพย์เพื่อให้การ
บริก ารครอบคลุ ม ทัง้ โครงสร้า งพื้น ฐาน ได้แ ก่ ระบบซื้อ ขาย
ระบบบริการหลังการซือ้ ขาย จนถึงการจัดทารายงานการกากับ
ดูแล
CBOE เ ปิ ด ซื้ อ ข า ย สั ญ ญ า ฟิ ว เ จ อ ร์ ส อ้ า ง อิ ง ดั ช นี หุ้ น กู้
ผลตอบแท นสู ง ( Cboe® iBoxx® iShares® $ High Yield
Corporate Bond Index: IBHY) เพื่อ ให้ผู้ซ้ือ ขายเข้า ถึง ตลาด
หุน้ กู้ในภาคธุรกิจสาคัญๆ ที่มขี นาดราว 8.8 ล้านล้านดอลลาร์
สรอ. ได้ ซึ่งเป็ นสัญญาฟิ วเจอร์สที่ซ้อื ขายบนตลาดหลักทรัพย์
เดียวที่เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นกู้ของสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ CBOE
เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนีหุ้นกู้ท่มี ีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือด้วย
BlackRock ร่ ว มกั บ Thomson Reuters เปิ ดตั ว กองทุ น
อีทเี อฟที่มนี โยบายในการลงทุนรูปแบบใหม่โดยลงทุนในกลุ่ม
บริษทั ทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ทีเ่ ป็ นตลาดพัฒนาแล้วและตลาด
เ กิ ด ใ ห ม่ ภ า ย ใ ต้ ดั ช นี Diversity & Inclusion Index ข อ ง
Thomson Reuters ทีค่ ดั เลือกบริษทั จากทัวโลก
่
100 อันดับแรก
เมื่อวัดตามเมตริก 24 ด้านใน 4 ประเด็นสาคัญ คือ diversity,
inclusion, people development และ news & controversies
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Vela ผูใ้ ห้บริการระบบสาหรับการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกาศขยายบริ ก ารข้ อ มู ล ในโปรแกรม
Superfeed ให้ค รอบคลุ ม ตลาดทุ น ในเอเชีย แปซิฟิ ก เพิ่ม ขึ้น
ได้แก่ ASX24, ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง อินเดีย โอซาก้าและ
สิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในยุโรปและอเมริกาเหนือ ทัง้ นี้
Superfeed เป็ นการให้ ข้ อ มู ล แบบ low-latency ที่ ล ดการ
ซ้าซ้อนของข้อมูล (normalized) เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึง
และซือ้ ขายในตลาดต่างๆ ทัวโลก
่
Senasen เป็ นนวัตกรรมใหม่ทางการเงิน หรือฟิ นเทค ที่เป็ น
แพลทฟอร์มสาหรับบริษัทและผูจ้ ดั การกองทุนใช้ในการจัดทา
ข้อมูลของบริษัท (profile) และติดต่ อโดยตรงกับนักลงทุนทัง้
ปั จ จุ บ ัน และที่เ ป็ น potential ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพภายใต้
กรอบกฎเกณฑ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง เช่น MiFid II ซึง่ นักลงทุน
ต้อ งการช่อ งทางในการติด ต่ อที่มีป ระสิท ธิภ าพและทัน เวลา
ทัง้ นี้ Senasen ตัง้ อยู่ ใ นสหราชอาณาจัก ร โดยมีแ ผนที่จ ะ
ให้บริการแพลทฟอร์มนี้ไปยังแคนาดา สหรัฐอเมริกาภายในปี น้ี
และขยายไปถึงตลาดสาคัญในเอเชียภายในปี 2562

Post Trade Services


Celent บริษัท ให้ค าปรึก ษาและวิจ ัย ชัน้ น าของโลกน าเสนอ
รายงานการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารหลัง ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์เน้นย้าเกีย่ วกับความสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
ให้ไปสูย่ ุคดิจติ อล
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Rules and Regulation


ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) เปิ ดเสรี
เกณฑ์การออกตราสารหนี้และตราสารหนี้อสิ ลาม เพื่อรองรับ
การขยายตัวของนักลงทุนรายย่อย โดยทีผ่ อู้ อกตราสารนี้ทผ่ี ่าน
คุ ณ สมบัติ สามารถเสนอขายตราสารผ่ า นเอกสารที่ร ะบุ ถึง
คุณสมบัตเิ ด่นเท่านัน้ ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลผ่านหนังสือชี้
ชวน และสามารถเสนอขายตราสารหนี้ ท่มี ีค วามซับ ซ้อ นได้
นอกจากนี้ เกณฑ์ ใ หม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยที่ มี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถซือ้ ขายตราสารหนี้
ทีป่ ั จจุบนั อนุ ญาตแต่นักลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย โดยกาหนดให้มี
อันดับความน่าเชื่อถือ A ขึน้ ไป
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ส า นั ก ง าน ก. ล .ต. สิ งค โ ปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ได้จดั ทารูปแบบโครงสร้างธุรกิจใหม่สาหรับ
กองทุน เรียกว่า Variable Capital Company (VCC) ซึ่งจะทา
ให้สงิ คโปร์กลายเป็ นศูนย์กลางในการจัดตัง้ กองทุนทีส่ าคัญของ
โลก กรอบกฎเกณฑ์ดงั กล่าวจะสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ธุรกิจ
มากยิ่งขึน้ อาทิ ใช้ได้กบั กองทุนปิ ดและกองทุนเปิ ด การออก
และซื้อ คืน หุ้น ไม่ จ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ การอนุ ม ัติจ ากผู้ถือ หุ้น ใช้
เงินทุนในการจ่ายปั นผลได้ สามารถเป็ นโครงสร้างทีแ่ ยกออกมา
หรืออยู่ภายใต้กองทุนย่อยทีม่ วี ตั ถุประสงค์การลงทุนทีแ่ ตกต่าง
กันได้ เลือกใช้มาตรฐานบัญชีของนานาชาติหรือสิงคโปร์ได้ เป็ น
ต้น
ส า นั ก ง าน ก. ล .ต. สิ งค โ ปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) เผยแพร่ คู่ มื อ Enforcement Monograph
เพื่อสร้างความชัดเจนในการดาเนินการป้ องกัน ตรวจจับ และ
วิ นิ จ ฉั ย การกระท าที่ ผิ ด กฎหมาย คู่ มื อ นี้ ก ล่ า วถึ ง การที่
หน่ ว ยงานที่มีห น้ า ที่บ ัง คับ ใช้ก ฎหมายของ MAS จะท างาน
ร่วมกับภาคการเงินต่างๆ ในการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน เพื่อ
เป็ นการคงความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินในสิงคโปร์
ส า นั ก ง าน ก. ล .ต. สิ งค โ ปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อกาหนด
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของสถาบันการเงิน ซึง่ กาหนดให้มี
การป้ องกันใน 6 ด้าน คือ แจ้งช่องโหว่ของระบบในทันที ติดตัง้
ระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยใน
การเชื่อมต่อ ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จากัดบัญชีการใช้
งานของผูด้ แู ลระบบ และมีระบบตรวจสอบตัวตนสาหรับระบบที่
มีความสาคัญสูง โดยเปิ ดรับฟั งความเห็นถึง 5 ตุลาคม 2561
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ฮ่ อ งกง (Hong Kong’s Securities and
Futures Commission: HKSFC) ประกาศกรอบนโยบายเพื่อ
สนั บ สนุ น การเติ บ โตของการเงิ น เพื่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม ( green
finance) ในฮ่องกง ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อนโยบายส่งเสริมพันธบัตร
เพื่อสิง่ แวดล้อม (green bonds) ทีม่ อี ยู่เดิมด้วย
สานักงาน ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC) อนุ มตั ิเกณฑ์สาหรับ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Chi-X Australia (Chi-X) ทีเ่ รียกว่า
transferable custody receipts (TraCRs) ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ETFs
ด้วย โดยจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ASIC
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ส านั กงาน ก.ล.ต. จี น ( China Securities Regulatory
Commission: CSRC) เ ปิ ด เ ผ ยร่ า งก ฎ เ ก ณ ฑ์ โ ค ร งก า ร
Shanghai – London Stock Connect ซึ่ ง จะอนุ ญาตให้ นั ก
ลงทุ น ซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ต่ า งประเทศทางอ้อ มผ่ า นใบส าคัญ
แสดงสิทธิ หรือ DRs (Depository Receipts) โดยบริษทั ในจีน
สามารถระดมทุนใหม่ผ่านการออก GDRs (Global Depository
Receipts) ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล อนดอน ( London Stock
Exchange: LSE) อย่างไรก็ตาม บริษทั ในลอนดอนจะสามารถ
ออก CDR (China Depository Receipts) ได้เฉพาะหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนใน LSE แล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ DRs ของบริษัทจีนที่
จดทะเบียนใน LSE ต้อ งตัง้ ราคาขัน้ ต่ าร้อ ยละ 90 ของราคา
เฉลีย่ ย้อนหลัง 20 วันของหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนใน Shanghai
สานั กงาน ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) ขยายเวลาให้แก่ผใู้ ห้
บริการการเงินต่างชาติในการให้บริการทางการเงินแก่ ลูกค้า
สถาบัน (wholesale clients) โดยไม่ตอ้ งถือครองใบอนุ ญาตการ
ให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย ต่อไปอีกหนึ่ งปี จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562
Dubai Financial Market เผยเกณฑ์ก ารจดทะเบีย นและซื้อ
ขายทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เพือ่ เสริม
กลยุทธ์ในปี 2564 เพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์และโอกาสในการลงทุน
ให้แก่ผลู้ งทุน
Eurex เตรี ย มขยายเวลาการซื้ อ ขายสิน ค้ า MSCI เพื่อ ให้
สอดคล้องกับเวลาซื้อขายในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งปั จจุบนั
สินค้า MSCI ราวร้อยละ 60 เกี่ยวพันกับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งมีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ ตลาดเอเชียทีส่ ะท้อนอยู่
ในดัชนีสาคัญของ MSCI กลุ่ม emerging markets นัน้ คิดเป็ น
มากกว่าร้อยละ 75 โดยในปั จจุบนั Eurex มีสนิ ค้าฟิ วเจอร์สที่
อ้างอิงดัชนีในภูมภิ าคเอเชียและรายประเทศในเอเชียอยู่ถงึ 19
ตัวด้วยกัน
สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ยุโรป (Federation of European
Securities Exchanges: FESE) ข า น รั บ ม า ต ร ก า ร ที่
European Commission เสนอ ในการสนับสนุ นบริษัท SMEs
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการเติบโตของ SME Growth
Markets โดยมองว่า SMEs เป็ นกลไกสาคัญของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย แ ล ะเคลี ย ร์ ส ตรี ม
(Clearstream Banking) ลงนามบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อเชื่อมต่อแพลทฟอร์ม " FundConnext" ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์ม
กลางสาหรับกองทุนรวมไทย กับ " Vestima" แพลทฟอร์มซื้อ
ขายกองทุนทัวโลก
่
นับเป็ นความก้าวหน้าครัง้ สาคัญของตลาด
ทุนไทยที่เปิ ดโอกาสให้นักลงทุนใน 56 ประเทศทัวโลกเข้
่
ามา
ลงทุ น ในกองทุ น ของไทยได้ ส ะดวกรวดเร็ ว คาดว่ า จะเริ่ ม
ให้บ ริก ารได้ช่ ว งต้ น ปี 2562 อนึ่ ง ปั จ จุ บ ัน FundConnext มี
บลจ. ไทย 15 ราย และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุน16
รายใช้งาน
ส า นั ก ง า น ก . ล . ต . สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) เข้าร่วมหารือกรอบความร่วมมือทางการเงิน
ร ะ ห ว่ า ง ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร แ ล ะ สิ ง ค โ ป ร์ ค รั ้ง ที่ 4 ( 4 th
UK-Singapore Financial Dialogue) ณ กรุ ง ลอนดอน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาตลาดทุนและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความน่ าเชื่อถือให้กบั ภาคการเงิน
รวมถึง หารือ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ อ ภาคการเงิน อาทิ
FinTech, SupTech, cybersecurity และ crypto-assets
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
และ สานั กงาน ก.ล.ต. สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านฟิ นเทค โดยเน้ นแบ่งปั นข้อมูล
แนวโน้ ม ตลาดและการพัฒ นาของฟิ น เทค ระเบียบกฎเกณฑ์
และการเปิ ดโอกาสให้บ ริษัท ฟิ น เทคจากประเทศหนึ่ ง เข้า ไป
ดาเนินธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งได้
ส า นั ก ง า น ก . ล . ต . สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) หารือกับจีนในการประชุม Joint Council for
Bilateral Cooperation (JCBC) เพื่ อ ขยายความร่ ว มมื อ ทาง
การเงิน โดยครอบคลุม 4 ด้าน คือ การเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้า นการก ากับดู แ ล การเพิ่ม ประสิทธิภาพการเชื่อ มโยงทาง
การเงิน การขยายความร่วมมือด้านฟิ นเทค และการสนับสนุ น
โครงการ Belt and Road Initiative
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ร่ วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg
Stock Exchange: LuxSE) และ Bank of China (BOC) ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาช่องทางการ
สื่อ สารข้อ มู ล พัน ธบัต รเพื่อ สิ่ง แวดล้ อ ม (Green Bond Info
Channel) นับเป็ นการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง SSE และ
LuxSE ที่ได้จดั ทาขึ้นตัง้ แต่ ปี 2559 โดยได้จดั ให้มีการแสดง
ข้อมูลดัชนีพนั ธบัตรเพื่อสิง่ แวดล้อมของ SSE ไว้ท่ี SSE และ
LuxSE และเปิ ดตั ว Green Bond Info Channel เพื่ อ ให้ นั ก
ลงทุนต่างชาติได้เข้าใจตลาดพันธบัตรเพื่อสิง่ แวดล้อมของจีน
และส่งเสริมธุรกรรมทางการเงิน ความร่วมมือครัง้ นี้เป็ นอีกหนึ่ง
ความส าเร็จ ในการพัฒ นาการเงิน เพื่อ สิ่ง แวดล้ อ ม (green
finance) โดยการเข้ามาของ BOC มีส่วนสาคัญในการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ สองแห่งจากการไหล
ของข้ อ มู ล (information flow) เป็ น การไหลของเงิ น ทุ น
(capital flow)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ชาติ อิน เดี ย
(National Stock Exchange of India: NSE) ลงนามบัน ทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในสองตลาด
ของพันธบัตรมาซารา (Masala bonds) ซึ่งเป็ นพันธบัตรสกุล
เงินรูปี ทีป่ ั จจุบนั ได้จดทะเบียนอยู่ใน LSEG อยู่ถงึ 46 รายการ
ตลอดจนได้ ต กลงที่จ ะศึก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการเปิ ด ตัว
โครงการ ELITE ของ LSEG ที่สนับสนุ นการเติบโตของธุรกิจ
และการระดมทุนของบริษทั ทีม่ กี ารเติบโตสูง ในประเทศอินเดีย
ในปี 2562 อนึ่ง ความร่วมมือครัง้ นี้นับเป็ นการตอกย้าสถานะ
ของ LSEG ที่ เ ป็ นทางเลื อ กในการระดมทุ น ของอิ น เดี ย
(funding partner of choice)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิวซี แลนด์ (NZX) ลงนามบันทึกข้อ ตกลง
ความร่ ว มมือ กับ ตลาดหลักทรัพ ย์ แนสแดค (Nasdaq) เพื่อ
พัฒนาตลาดทุนร่วมกัน มุ่งส่งเสริมการจดทะเบียนในสองตลาด
และพัฒนาสินค้า อาทิ depository receipt, ETF
Abu Dhabi Global Market (ADGM) และ Beijing Financial
Street Services Bureau จัด ทาบัน ทึกข้อ ตกลงความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุ นโครงการพัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในสอง
ประเทศและส่งเสริมการลงทุนภายใต้ Belt-And-Road Initiative
หน่ ว ยก ากับดูแลการเงิ นดูไบ (Dubai Financial Services
Authority: DFSA) ลงนามในข้อตกลงกับหน่ วยงานกากับดูแล
ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ( Japan’s Financial Services Agency:
JFSA) เกี่ย วกับ ความร่ ว มมือ ในการพัฒ นาเทคโนโลยีท าง
การเงินหรือฟิ นเทค
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse Group: DBG)
นา Eurex เข้าเป็ นพันธมิตรกับ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว
(Zhengzhou Commodity Exchange) มุ่งเปิ ดตัวสู่เอเชียผ่าน
ตลาดทุน จีน โดยเน้ น ที่ต ลาดอนุ พ ัน ธ์อ้างอิง สิน ค้า โภคภัณฑ์
ทัง้ นี้ DBG ยังเป็ นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์ในจีนหลายแห่ง
ซึ่ ง รวมถึ ง ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ และ China Financial
Futures Exchange (CFFEX)
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) ลงนามความร่วมมือกับ ตลาด
หลักทรัพย์โคลัมเบีย (Colombian Stock Exchange: BVC)
เพื่อ พัฒ นาระบบซื้อ ขายตราสารหนี้ “Maser Trader” ให้แ ก่
BVC
SIX Paynet ซึ่ง ได้ใ ห้บ ริการโซลูช นั ่ ส์ก ารท ารายการระหว่ า ง
โรงพยาบาลและซัพ พลายเออร์ ข องโรงพยาบาล ได้จ ัด ท า
ข้อตกลงกับ Pagero Group เพื่อพัฒนาความร่วมมือทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมสุขภาพในสวิสด้วย
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6 กันยายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคลียร์สตรีม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกองทุนรวม
“FundConnext” กับ “Vestima” เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนใน 56 ประเทศทัวโลกสามารถเข้
่
ามาลงทุนในกองทุน
ไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

19 กันยายน 2561

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ก ารต้อนรับ คณะเยี่ย มชมจาก The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
พร้อมผูบ้ ริหารจากบริษทั หลักทรัพย์ กองทุน และมหาวิทยาลัย เข้ารับฟั งบรรยายพัฒนาการและผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนไทย พร้อมเข้าเยีย่ มชม Investory

27 กันยายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเยีย่ มชมจากอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากกระทรวงการคลัง
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารผู้รบั
ฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับฟั งการบรรยายในหัวข้อ T+2 Settlement

September 2018
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