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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) ได้ร ับ
รางวั ล ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ย อดเยี่ ย มด้ า นการจดทะเบี ย น
หลัก ทรัพ ย์ ต ามหลัก ศาสนาอิ ส ลาม จาก Islamic Finance
News โดย ณ สิน้ ปี 2561 หลักทรัพย์ชาริอะห์มมี ลู ค่า 1.1 ล้าน
ล้านริงกิต คิดเป็ นร้อยละ 62.1 ของมูลค่าหลักทรัพย์ทงั ้ หมดใน
BM หรือมีจานวน 689 หลักทรัพย์ จากทัง้ หมด 902 หลักทรัพย์
ทีซ่ ้อื ขายอยูบ่ น Bursa Malaysia-i ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์มซื้อขายที่
เป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลามในลักษณะ end-to-end
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) ร่วมกับ
Maybank จัด งาน Invest Malaysia 2019 ขึ้น เป็ นครัง้ ที่ 15
ระหว่า งวัน ที่ 19-20 มีน าคม 2562 ณ กรุ งกัว ลาลัม เปอร์ มี
ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 2,300 คน ประกอบด้วยผูจ้ ดั การกองทุนกว่า
1,163 ราย จากมาเลเซี ย ไทย ญี่ ป่ ุ น สิ ง คโปร์ ฮ่ อ งกง
สหรัฐ อเมริก า และสหราชอาณาจัก ร ด้ว ยมูล ค่ า ของขนาด
กองทุนมากถึง 20.16 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีการโชว์เคส
จากบริษัทจดทะเบีย น 63 แห่ ง และมีก ารประชุม กว่า 3,382
ครัง้
สานักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย (Securities Commission
Malaysia: SC) จัดสัมมนา Sustainable Capitalism in South
East Asia Forum ขึน้ ทีล่ อนดอน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่
จะพัฒนาให้มาเลเซียเป็ นศูนย์กลางการลงทุนทีย่ งยื
ั ่ นและรับผิด
ชอบ (Sustainable and Responsible Investment: SRI) และ
การเงินสีเขียว สืบเนื่องจากการเป็ นผูน้ าด้านการเงินอิสลามของ
โลก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ หนังสือพิ มพ์ The Straits Times ร่วมมือกันจัดโปรแกรม
ให้ความรูผ้ ลู้ งทุนโดยการสร้างความเข้าใจในการใช้บทวิเคราะห์
การลงทุ น เรีย กว่ า “ST-SGX Research Leaders’ Insights”
โดยเชิญ นั ก วิเ คราะห์ ท่ีม ีช่ือ เสีย งจากบริษัท หลัก ทรัพ ย์แ ละ
บริษัทจัดทาบทวิเคราะห์การลงทุน มาให้ข้อ มูลเชิงลึกพร้อ ม
วิเคราะห์เนื้อหาในบทวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
โดยจะจัด พิม พ์ล งในนิ ต ยสาร The Sunday Times ทุ ก เดือ น
เริ่มตัง้ แต่เดือนเมษายน 2562 เป็ นต้นไป นอกจากนี้ ยังจะมี
การจัดสัมมนาโดย SGX Academy พร้อมทัง้ เผยแพร่กจิ กรรม
และบทความต่างๆ ลงบนเว็ปไซต์ของ SGX Academy ด้วย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศเข้าซื้อหุน้ ร้อยละ 20 ใน BidFX พร้อมทางเลือกในการ
เข้า ถือ หุ้น เพิ่ม เติม เนื่ อ งจากเล็งเห็น โอกาสในการเชื่อ มโยง
ระหว่างสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ น และการซื้อขาย
แบบ OTC โดยที่ BidFX เป็ นผู้ให้บริก ารแพลทฟอร์ม ซื้อ ขาย
FX ทัวโลก
่
และมีแผนงานทีจ่ ะขยายการให้บริการให้แก่ผลู้ งทุน
สถาบันเพิม่ ขึน้ พร้อมขยายไปยังประเทศต่างๆ ทีม่ ากขึน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
จัดการแข่งขัน “NUS-SGX Stock Pitch Challenge” ขึน้ เป็ นปี ท่ี
6 โดยที ม จา ก Singapore Management University ได้ ร ั บ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดังกล่าวเป็ น แนวคิดที่จะเชื่อมโยง
ธุร กิจ กับการศึก ษาเกี่ย วกับการวิเ คราะห์ห ลักทรัพย์และการ
จัดการการลงทุน พร้อมผลักดันให้คนหนุ่ มสาวมีแนวคิดในการ
ลงทุนตัง้ แต่อายุยงั น้ อย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอาศัยบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์มาช่วยในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็ นการ
สร้างความเข้าใจในบทบาทของนักวิเคราะห์ ยังจะส่งผลต่อการ
เลือกสาขาอาชีพในอนาคตอีกด้วย
MSCI เตรียมปรับน้ าหนักของหลักทรัพย์จนี “China A Shares”
ทีค่ านวณอยูใ่ นดัชนี แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ 1) เพิม่ น้ าหนักของ
หลักทรัพย์ขนาดใหญ่จากร้อยละ 5 เป็ น 10 ในการคานวณดัชนี
รอบครึง่ ปี ในเดือนพฤษภาคม 2562 2) เพิม่ น้ าหนักของ
หลักทรัพย์ขนาดใหญ่จากร้อยละ 10 เป็ น 15 ในเดือนสิงหาคม
2562 และ 3) เพิม่ น้ าหนักของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่จากร้อยละ
15 เป็ น 20 พร้อมเพิม่ หลักทรัพย์ขนาดกลางและหลักทรัพย์จาก
ChiNext ในการคานวณดัชนีเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึง่ จะมีผล
ทาให้หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 253 หลักทรัพย์ และหลักทรัพย์
ขนาดกลาง 168 หลักทรัพย์ รวมถึงหลักทรัพย์บน ChiNext อีก
27 หลักทรัพย์ รวมคานวณอยูใ่ นดัชนี MSCI Emerging Market
หน่ วยกากับดูแลการเงินญี่ปนุ่
(Japan's
Financial
Services Agency: JFSA) เผยแพร่รายงานการศึกษาเรือ่ งการ
ให้บริการการแลกเปลีย่ นเงินเสมือน (Virtual Currency) โดยนา
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในญีป่ ่ นุ จานวน 11 ครัง้ นับต้งแต่ปี 2561
มาวิเคราะห์และระบุแนวทางทีเ่ หมาะสมในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมถึง Initial Coin Offerings ด้วย
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กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX)
แ ล ะ ต ล า ด สิ น ค้ า โ ภ ค ภั ณ ฑ์ ญี่ ปุ่ น (Tokyo Commodity
Exchange: TOCOM) สรุปแนวทางควบรวมตลาดเป็ นหนึ่งเดียว
มุ่งพัฒนาตลาดอนุพนั ธ์ของญี่ป่ นุ ไว้ในลักษณะ one-stop trading
ทีค่ รอบคลุมสินค้าทางการเงินไปจนถึงอนุ พนั ธ์อ้างอิงสินค้าโภค
ภัณฑ์ โดย TOCOM จะกลายมาเป็ นบริษัทย่อยของ JPX และ
โอนการซื้อขายกลุ่มโลหะมีค่า ยางและสินค้าเกษตรไปที่ตลาด
หลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Stock Exchange: OSE) ในขณะที่
สินค้ากลุ่มน้ามันเดิมจะยังคงอยู่ท่ี TOCOM แต่กลุ่มทีจ่ ดทะเบียน
ใหม่ จ ะอยู่ท่ี OSE ส าหรับ สิน ค้า ด้า นไฟฟ้ า และ LNG จะอยู่ท่ี
TOCOM นอกจากนี้ จะควบรวมสานักหักบัญ ชีอนุ พนั ธ์ (Japan
Commodity Clearing House: JCCH) เข้ า กั บ ส านั ก หั ก บั ญ ชี
ญีป่ ่ นุ (Japan Securities Clearing Corporation: JSCC) ด้วย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศแผนกลยุท ธ์ปี 2562-2564 ตัง้ เป้ า
เป็ นผู้นาตลาดโลกจากเอเชีย เพื่อเชื่อมต่อจีนและเชื่อมต่อโลก
“the Global Markets Leader in the Asian Time Zone –
Connecting China, Connecting the World” โ ด ย HKEX มุ่ ง
เพิม่ บทบาทในการเชื่อมต่อจีนและเอเชีย กับนานาชาติ เพือ่ เป็ น
ทางเลื อ กให้ นั ก ลงทุ น และผู้ อ อกหลัก ทรัพ ย์ ใ นเอเชี ย ด้ ว ย
มาตรการส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) China Anchored เชื่อมต่ อการ
ลงทุนของนักลงทุนจีนไปยังนานาชาติ 2) Globally Connected
ดึงดูดสภาพคล่องเข้าสูฮ่ ่องกง พัฒนา one-stop shop สาหรับจีน
และเอเชีย และ 3) Technology Empowered ใช้ เ ทคโนโลยี
ขับเคลื่อนธุรกิจหลักและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ จากการร่วมเป็ น
พันธมิตรกับผูน้ าด้านเทคโนโลยีต่างๆ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) เปิ ดสานักงาน South Center ในนครกวางเจา อย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สานักงานแห่งนี้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อ
รองรับนโยบายหลักของประเทศ อาทิ การพัฒนา GuangdongHong Kong-Macao Greater Bay Area และการพั ฒ นาแรง
ขับเคลือ่ นนวัตกรรม โดย SSE ได้ร่วมมือกับมณฑลกวางตุง้ เพือ่
พัฒ นา SSE South Center ขึ้น ในกวางเจา เพื่อ รองรับ และ
ให้บริการด้านตลาดทุนแก่ภูมภิ าคนัน้ ครอบคลุมกวางตุง้ ฝูเจี้ยน
ไหหนาน และจะช่ ว ยสนั บ สนุ น บริ ษั ท ด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมในภูมภิ าคดังกล่าวเข้าใจนโยบายและพัฒนาเพือ่ เข้าสู่
sci-tech innovation board ต่อไป
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ยอรมัน (Deutsche Börse) เปิ ดตัว การ
บรรยายภาพรวมตลาดทุ น เยอรมัน ผ่ า นวีดิโ อ (video lecture)
ส าหรั บ นั ก การธนาคารและผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ตลาดทุ น ใน
ต่างประเทศที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างตลาดทุนเยอรมัน พร้อม
ด้ ว ยกรอบกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ให้ ดี ย ิ่ง ขึ้น วีดิ โ อนี้ บ รรยายเป็ น
ภาษาอังกฤษ มีความยาว 150 นาที แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1)
โครงสร้า งตลาดทุ น เยอรมัน และ 2) กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อ งในตลาดทุ น นาเสนอผ่า น Deutsche Börse’s Capital
Markets Academy ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.academy.deutscheboerse.com/e01
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) รวมถึงบริษัท ย่อ ย UnaVista Tradecho ได้ร ับ
อ นุ มั ติ จ า ก European Securities and Markets Authority
(ESMA) เพื่อ ให้บ ริการ trade repository ในการรายงานข้อ มู ล
ต่างๆ ที่สอดคล้องตามกรอบกฎเกณฑ์ของ EMIR และ MiFID II
ของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึง LSEG สามารถให้บริการ trade
reporting services ได้อ ย่างต่ อเนื่องหลังจากที่องั กฤษออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) ในกรณี no-deal Brexit
รัฐบาลโปแลนด์ดาเนินมาตรการเพือ่ ปลดล็อคเศรษฐกิจโปแลนด์
โดยได้ ร่ ว มมือ กับ European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) และ European Commission จั ด ท า
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของประเทศฉบับแรก ตัง้ เป้ า
เป็ นแหล่งผลิตทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) และเป็ น
ผูน้ าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อีกทัง้ เตรียมความพร้อมในการ
เป็ นศูนย์กลางการระดมทุนของ SME ด้วย
ตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE) ร่วม
สนับสนุ นการจัดงาน The Ooredoo Ride of Champions ซึง่ เป็ น
กิจกรรมแข่งปั น่ จักรยานที่ใหญ่ท่สี ุดในกรุงกาตาร์ โดยสนับสนุ น
ให้บริษัทจดทะเบีย นส่ง ผู้แทนเข้าร่ว มกิจ กรรม และเพิม่ รางวัล
QSE Corporate Challenge เพื่อ มอบให้แ ก่ บ ริษัท ที่ส่ ง ตัว แทน
พนักงานและครอบครัวเข้าร่วมงานมากที่สุด เพื่อส่งเสริมความ
เป็ นอยู่ท่ดี ีในชุมชนซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้าน CSR ของ
QSE
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์อี ยิ ป ต์ (Egyptian Exchange: EGX) เข้า
ร่วมในโครงการกระตุน้ แผนการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์แอฟริ
กั น (African Exchanges Linkage Project: AELP) ซึ่ ง มุ่ ง ให้
เกิดการเชื่อมโยงการซื้อขายทัวภู
่ มภิ าค AELP นี้ จัดตัง้ ขึน้ โดย
African Development Bank แ ล ะ African Securities
Exchanges Association โดย EGX จะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ 1
ใน 7 แห่งทีจ่ ะเชือ่ มโยงตามแผนระยะแรกของ AELP
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ปรับข้อเสนอซื้อตลาด
หลักทรัพย์ออสโล (Oslo Bors VPS) ใหม่ โดยเพิม่ ราคาเสนอ
ซื้อจากหุ้นละ 152 เป็ น 158 โครนนอร์เวย์ ตามราคาเสนอซื้อ
ของ Euronext ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ได้ขยายเวลาข้อเสนอ
ดังกล่าว จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็ น วันที่ 30
เมษายน 2562 โดยก่อนหน้านี้ Euronext ได้ขยายเวลาการยื่น
ข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 อนึ่ง ข้อเสนอซื้อของ
Nasdaq นี้ ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของ
Nasdaq ซึ่ง ท าให้มีค วามยืดหยุ่ น ได้ม ากกว่ าข้อเสนอซื้อของ
Euronext
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) ได้ ร ับ ยกย่ อ งจาก
องค์การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Campaign
Foundation) ในด้านการเป็ นสถานทีท่ างานทีด่ ที ส่ี ุดในด้านการ
ให้ความเท่าเทียมกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
“Best Place To Work For LGBTQ Equality” โ ด ย ไ ด้ รั บ
คะแนนประเมิน ร้อ ยละ 100 ในดัช นี ช้ีว ัด ความเท่ า เทีย มใน
องค์ ก ร โดยวัด จากประเด็น ด้า นการออกนโยบายและการ
นาไปใช้จริง การไม่แบ่งแยกในที่ทางาน การให้สทิ ธิประโยชน์
ด้านสุขภาพ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกเพศมีส่วนในการคิด
นโยบาย จัดกิจ กรรมร่ วมกัน เพื่อให้พนัก งานทุก คนสามารถ
ประสบความสาเร็จได้ทงั ้ ในด้านการงานและชีวติ ส่วนตัว
CME Group ประกาศดาเนินธุรกิจในกรุงอัมสเตอร์ดมั ภายใต้
CME Amsterdam B.V. ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
กระทรวงการคลังดัชท์แล้ว เริม่ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ทัง้ นี้ การ
ด าเนิ น งานอื่น ๆ ในเครือ ของ CME Group อาทิ BrokerTec
และ CME Regulatory Reporting Services จะมาอยู่ ภ ายใต้
CME Amsterdam B.V. และจะสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า
ในสหภาพยุโรปได้ไม่ว่าผลการพิจารณา Brexit จะออกมาใน
รูปแบบใด
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CBOE Europe ประกาศดาเนินธุรกิจในกรุงอัมสเตอร์ดมั ภายใต้
CBOE Europe B.V. ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากกระทรวงการคลังดัช ท์
แล้ว เริ่ม วัน ที่ 1 เมษายน 2562 โดยจะท าหน้ าที่ Regulated
Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF) แ ล ะ
Approved Publication Arrangement (APA) ภายใต้ก ฎเกณฑ์
ของเนเธอร์ แ ลนด์ ทัง้ นี้ การดาเนิ น งานในส่ ว น Recognised
Investment Exchange (RIE) นัน้ CBOE จะยังคงดาเนินการใน
อังกฤษ ขณะที่ CME Europe จะให้บริการเดียวกันทัง้ ในอังกฤษ
และเนเธอร์ แ ลนด์ อนึ่ ง หลัง Brexit CBOE มีแ ผนให้ซ้ือ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีจ ดทะเบี ย นในเขตเศรษฐกิ จ ยุ โ รป (European
Economic Area: EEA) ในเนเธอร์แ ลนด์ ส่ว นหลัก ทรัพย์ท่ีจ ด
ทะเบียนในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์จะซือ้ ขายในอังกฤษ
มู ล นิ ธิ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ CME Group (CME Group
Foundation) ให้ ทุ น 1.88 ล้ า นดอลลาร์ ส รอ. เพื่อ สนั บ สนุ น
โครงการการศึก ษาคณิ ต ศาสตร์ร ะยะเริ่ม ต้น ให้แ ก่ เ ด็ก เล็ก ใน
ชุมชนทีม่ รี ายได้ต่าในรัฐอิลนิ อยส์ โดยจะเป็ นทุนต่อเนื่อง 2 ปี
สมาพั น ธ์ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ลก (World Federation of
Exchanges: WFE) ได้รบั การยืน ยันจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ 80
แห่ ง ทัว่ โลกในการเข้า ร่ ว มจัด งาน Ring the Bell for Gender
Equality ซึง่ จัดต่อเนื่องกันเป็ นปี ท่ี 5 เพือ่ ร่วมฉลองวันสตรีสากล
โดยการแสดงเจตนารมณ์ ในการสร้างความตระหนักถึงบทบาท
ของสตรีต่อภาคธุรกิจ โดยในปี น้ี ตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนที่
เข้า ร่ ว มจัดงาน ได้แ ก่ ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิง คโปร์ อิน โดนี เ ซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และเมียนมา

Products and Services


ตลาดหลัก ทรัพย์สิง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มี
แผนงานที่จะขยายการซื้อขายสัญญาอนุ พนั ธ์อ้างอิงแร่เหล็กไป
ยังตลาดในสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องจากปริมาณการซื้อขายทีเ่ พิม่
มากขึน้ ในช่วงเวลาเปิ ดตลาดทางฝั ง่ สหรัฐอเมริกา โดยทีผ่ ่านมา
SGX ได้เพิม่ พนักงานประจาที่สหรัฐอเมริกาถึง 5 ตาแหน่ งใน
นิว ยอร์ก ชิคาโก และซานฟรานซิสโก รับ ผิดชอบทัง้ อนุ พ นั ธ์
หลัก ทรัพ ย์ และการหาบริษั ท เพื่อ มาจดทะเบีย น โดยได้ใ ห้
ความส าคัญ กับ การให้ข้อมูล แก่ ผู้ล งทุ น และโอกาสการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เตรีย มเปิ ดซื้อ ขายสัญ ญาล่ว งหน้ าอ้า งอิง
ดัช นี MSCI China A สื บ เนื่ อ งจากที่ MSCI ประกาศเพิ่ ม
น้ าหนักของหลักทรัพย์จนี ในดัชนีทเ่ี ป็ น global benchmark ที่
ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ ได้นาสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
ดัชนี A50 มาซือ้ ขาย ซึ่งทาให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึง
หลักทรัพย์ของจีน 50 หลักทรัพย์ได้โดยตรง ขณะทีส่ ญ
ั ญาฟิ ว
เจอร์สที่ HKEX จะเปิ ด ซื้อ ขายนี้ จ ะอ้า งอิง หลัก ทรัพ ย์ข นาด
กลางและใหญ่ ทัง้ หมดจานวน 421 หลักทรัพย์ท่อี ยู่ใน MSCI
Emerging Market Index ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการอนุ มตั ิจาก
หน่วยงานกากับดูแล
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และตลาดหลักทรัพ ย์ล กั เซมเบิ รก์ (Luxembourg
Stock Exchange: LuxSE) เปิ ดตั ว Green Fixed Income
Information Channel เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรสี
เ ขี ย ว ข อ ง SZSE บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง LuxSE เ พื่ อ เ พิ่ ม
international exposure และเชื่อมโยงสินค้าและบริการสีเขียว
ระหว่างจีนกับลักเซมเบิรก์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ด ตัว “Investors Service” เพื่อ ให้ค าแนะน าแก่ นั ก
ลงทุ น ในด้ า นหลัก การที่ เ หมาะสมส าหรับ การลงทุ น การ
สนับสนุ นให้เกิดความตระหนักในการปกป้ องสิทธิประโยชน์
ของนักลงทุน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) พัฒนาดัชนีองค์กรธุรกิจ Index of Private Enterprises
(PE) เพื่อ สะท้อ นคุณ ภาพขององค์ก รธุ รกิจ และช่ ว ยส่ง เสริม
บทบาทของ SZSE ในการสนั บ สนุ น ภาคธุ ร กิจ เอกชนเพื่อ
รองรับ การเติบโตของเศรษฐกิจ โดยคัด เลือ กจากบริษัท ที่มี
สัดส่วนการจานาหุ้นในระดับสูง อนึ่ง ปั จจุบนั จานวน PE มี
มากกว่ า ร้อ ยละ 70 ของบริษัท จดทะเบีย นใน SZSE ด้ว ย
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้
จานวน PE นี้ คิดเป็ นมากกว่ า ร้อ ยละ 80 ของ SME Board
และมากกว่าร้อยละ 90 ของ ChiNext Board
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ตลาดหลักทรัพย์ออสโล (Oslo Bors: OB) เตรียมเปิ ดบริการ
จดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ในสกุลอื่นที่นอกเหนือจาก
โครนนอร์เวย์ (NOK) โดยจะเริ่มใช้กบั การจดทะเบียนและซื้อ
ขายในสกุ ล เงิน ยู โ ร ดอลลาร์ส รอ. ครู น าสวีเ ดน และโครน
เดนมาร์ก สาหรับหลักทรัพย์ท่อี อกโดยผู้ออกหลักทรัพย์จาก
ต่างประเทศใน Oslo Bors และ Oslo Axess ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การทดสอบ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาอนุ พนั ธ์อ้างอิงหลักทรัพย์ราย
ตัว ทีม่ ตี วั คูณ 1 และ 10 เท่า นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิ ดซื้อขาย
สัญญาฟิ วเจอร์สบนดัชนีใหม่ “Macrosector Index” อ้างอิงกลุ่ม
อุต สาหกรรมต่ า งๆ จ านวน 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ ธนาคาร-ประกัน ตลาดทุน -ตราสารหนี้ , น้ ามัน-ก๊าซ-เคมี และ พลังงาน-เหมือง
แร่-ทรัพยากร
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว อร์ ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) เปิ ดตั ว โปรแกรมสนั บ สนุ น การจั ด ท าบทวิ เ คราะห์
หลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม SMEs ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ด ั ช นี mWIG40 และ
sWIG80 โครงการนี้เป็ นโครงการนาร่อง จานวน 40 บริษทั เน้น
บริษทั ทีม่ ที ุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านซวอตีโปแลนด์ โดย
ต้องยื่นความจานงเข้ามา เช่นเดียวกับบริษทั หลักทรัพย์ทจ่ี ะเข้า
ร่วมโครงการ ต้องเป็ นบริษทั ทีม่ ที มี วิเคราะห์อย่างน้อย 3 คน ที่
เคยผ่านการวิเคราะห์บริษทั non-WIG20 มาแล้ว อย่างน้อย 10
บริษัทในปี ท่ผี ่านมา ทัง้ นี้ GPW เป็ นผู้สนับสนุ นเงินทุน และมี
บริษัทหลักทรัพย์เป็ นที่ปรึกษา โดยจะเผยแพร่บทวิเคราะห์น้ี
อย่างแพร่หลาย มุ่งเพิม่ ความมันใจแก่
่
นักลงทุนรายย่อยในการ
ลงทุน
London Metal Exchange (LME) เปิ ดซื้ อ ขายสั ญ ญาฟิ ว
เจอร์สใหม่จานวน 7 สัญญาอ้างอิงสินค้า hot-rolled coil เหล็ก
อะลูมนิ ่ า และโคบอลต์ โดยชาระราคาเป็ นเงินสด หลังจากทีไ่ ม่
ประสบความสาเร็จในปี ท่ผี ่านมา จากความล่าช้าในการพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์สู่ต ลาด ซึ่ง ได้เ สีย ส่ว นแบ่ ง ตลาดให้ก ับ คู่ แ ข่ ง คือ
Chicago Mercantile Exchange (CME) และ ตลาดล่ ว งหน้ า
เซีย่ งไฮ้ (Shanghai Futures Exchange: ShFE) ทัง้ นี้ LME ได้
พัฒ นาเทคโนโลยีใ ห้อ อกสัญ ญาใหม่ ไ ด้ร วดเร็ว ขึ้น ในราคาที่
ต่าลง
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ตลาดหลักทรัพย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse: DB) พร้อ ม
เปิ ด รับ Start-ups รุ่ น ที่ส องเพื่อ เข้า ร่ ว ม FinTech Hub โดย
สนับสนุน Start-ups ทีม่ แี นวคิดมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีดา้ น
ตลาดทุนทีส่ ง่ เสริมการเปลีย่ นแปลงตลาดการเงิน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ส ตุ ท การ์ท (Boerse Stuttgart) ร่ ว มกับ
Axel Springer และ finanzen.net portal ร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ
เตรียมให้บริการเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อเชื่อมต่อนักลงทุนสู่
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ต่างๆ เช่น crypto currencies ได้โดยตรงและ
สะดวก โดยจะร่วมกันพัฒนาแพลทฟอร์มที่ต อบโจทย์ลูกค้า
ตัง้ แต่ ด้านข้อมูลจนถึงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิต อลในแพลท
ฟอร์มเดียว
Eurex เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาอนุ พนั ธ์อา้ งอิงดัชนีเงินปั นผล
ของ MSCI ซึง่ จะทาให้ผรู้ ่วมตลาดสามารถป้ องกันความเสีย่ ง
ต่ อ เงิ น ปั นผลของหลั ก ทรั พ ย์ ท ั ว่ โลกได้ นั บ เป็ นอี ก หนึ่ ง
เป้ าหมายที่สาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ MSCI โดย
ณ สิ้น เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2562 Eurex มีส ัญ ญาที่อ้า งอิง ดัช นี
MSCI คงค้างอยู่ถงึ 2.3 ล้านสัญญา
Eurex รายงานผลสาเร็จของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า STOXX®
ESG-X, Low Carbon and Climate Impact Indexes ซึ่ ง มี
จานวนมากกว่ า 18,000 สัญ ญาหลัง จากการเปิ ด ให้ซ้อื ขาย
เพียงหนึ่งเดือน
Euronext ขยายธุรกิจ FastMatch ซึง่ เป็ นเครือข่ายการสื่อสาร
ทางอิเล็กโทรนิกส์สาหรับการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศใน
สิงคโปร์ และเปิ ดสานักงานในสิงคโปร์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใน
เอเชีย คาดว่าจะเริ่มเปิ ดใช้งานได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนของสานักงาน ก.ล.ต. สิงคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ทีม่ แี ผนพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็ น
ศูนย์กลางการซือ้ ขายสกุลเงินต่างประเทศในภูมภิ าค
Chicago Board Options Exchange (CBOE) ประกาศว่ า
Cboe Futures Exchange (CFE) จะหยุดขึ้นสัญญาฟิ วเจอร์
สบิต คอยน์ “Cboe Bitcoin หรื อ XBT” ตัง้ แต่ เ ดื อ นมี น าคม
2562 เป็ นต้นไป เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางใน
การซื้อขายสัญญาอนุ พนั ธ์ดิจิตอล โดยสัญญา XBT ที่ข้นึ อยู่
แล้วนัน้ จะสามารถซือ้ ขายต่อไปได้
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Cboe Global Market ประกาศความร่วมมือกับ MSCI เตรียม
ออกผลิต ภัณฑ์ท่ีเ ป็ น กลุ่ ม ของดัชนี ต ลาด Derivatives-Based
Strategy Benchmark and Volatility Indexes โดยอาศัย MSCI
Emerging Index และ MSCI EAFE Index โดยที่ Cboe คาดว่า
จะพัฒนาดัชนีในกลุ่มนี้มากถึง 50 ดัชนี
CME Group เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าดัชนีหลักทรัพย์
ที่มีขนาดเล็ก ลง “Micro E-mini futures” ประกอบด้วยสัญ ญา
ฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี S&P500, Nasdaq-100, และ DJIA โดยที่
สัญญาด้งกล่าวจะมีขนาด 1 ใน 10 ของสัญญาเดิม และจะเริม่
ซือ้ ขายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเป็ นการเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ active traders ในการเข้ามาซื้อขาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
จานวน active traders เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา และมีการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันประมาณ 6 แสนสัญญา
FTSE Russell เปิ ดตัวดัชนีช้วี ดั FTSE Digital Assets Index
เพื่อใช้ประเมินมาตรฐานสาหรับตลาดสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั โดยดัชนี
นี้จะคานวณทุกๆ 15 วินาที ทุกวัน จากฐานข้อมูลของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ดิ จิตั ล ที่เ ข้า ร่ ว มและผ่ า นการอนุ ม ัติ DAR Data
Services (DAR)
Solactive ร่ ว มมื อ กั บ CoinMarketCap พั ฒ นาดั ช นี ช้ี ว ั ด
Cryptocurrency “CMC Crypto 200 Index” โดยมีองค์ประกอบ
ดัชนีเป็ นสกุลเงินดิจทิ ลั 200 สกุลเงิน แบ่งเป็ น 2 ดัชนี คือ 1)
ดัช นี ท่ีว ัด จากสกุ ล เงิน ดิจิท ัล หลัก 200 สกุ ล เงิน ตามมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2) ดัชนีย่อยทีไ่ ม่รวม Bitcoin ในการ
คานวณดัชนี
Interactive Brokers Group (IBKR) ซึ่ ง เ ป็ น โ บ ร ก เ ก อ ร์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละเป็ นแพลทฟอร์ ม การบริห ารเงิน ทัว่ โลก
ประกาศเปิ ดให้นักลงทุนทัง้ สถาบันและรายย่อยของ IKBR ซื้อ
ขายหลักทรพย์ในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ (Tel Aviv Stock
Exchange: TASE) ได้ โดยเชื่อมต่อไปยัง TASE ผ่าน banking
intermediary ที่ตัง้ อยู่ใ นอิสราเอล ทัง้ นี้ IKBR มุ่ ง เป็ น ประตู สู่
ตลาดโลก (gateway to the world’s markets) ปั จจุบนั มีลูกค้า
มากกว่ า 607,000 รายทัว่ โลกและครอบคลุ ม การซื้อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ 120 แห่งใน 32 ประเทศ โดยจะให้ลูกค้าเปิ ด
บัญชีใน 23 สกุลเงินและสามารถซือ้ ขายได้หลายสกุลเงินในหนึ่ง
บัญชี ซึง่ รวมถึงสกุลเงินของอิสราเอลด้วย
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Capital Market Malaysia (CMM) บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ ข อ ง
สานักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย เป็ นเจ้าภาพงาน The Sustainable
Capitalism in South East Asia ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 24
มีน าคม 2562 เพื่อแสดงจุ ดยืนในการเป็ น ผู้น าทางด้า นการ
ล ง ทุ น แ บ บ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ยั ่ง ยื น (Sustainable and
Responsible Investment: SRI) ในภูมภิ าคเอเชีย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
และสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรัสเซี ย
(Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs:
RSPP) ร่ ว มกัน จัด ท าดัข นี ด้ า นความยัง่ ยื น (Sustainability
Indices) โดยค านวณดัช นี ทุ ก วัน เริ่ม ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 เมษายน
2562 เป็ นต้นไป
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse) เผยถึงความ
มุ่งมันในการเป็
่
นองค์กรเพื่อการเงินด้านความยังยื
่ นโดยมีการ
ให้เงินกูใ้ นรูปแบบอ้างอิงกับผลทางด้าน ESG
Eurex น าเสนอขายสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ด้ า น ESG ใน
สหรัฐอเมริกา กาหนดเริม่ ซือ้ ขายตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน 2562
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน บีเอ็นพี พาริ บาส์ มุ่งมันใน
่
การก้าวเป็ นบริษัทที่ยึดหลักการลงทุนแบบยังยื
่ นโดยมุ่งเน้ น
“3Es” คือ พลังงาน (Energy) สิง่ แวดล้อม (Environment) และ
ความเท่าเทียม (Equality)
Intercontinental Exchange (ICE) เผยแพร่ ร ายงานบริษัท
ด้า นความยัง่ ยืน ประจ าปี 2562 ซึ่ง มีข้อ มูลด้า นสิ่ง แวดล้อ ม
(Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านการกากับองค์กร
ทีด่ ี (Governance)
Avanza เสนอทางเลือกในการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีด้าน
Gender Equality โดยติดตามจากดัชนี Solactive Equileap
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล ัก เซมเบอร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ได้รบั รางวัลผู้นาด้านตราสารหนี้สเี ขียว
(Green Bond Pioneer Award) จาก Climate Bonds Initiative
(CBI)
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ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์สเปน (Iberclear) เชื่อมต่อระบบกับ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์โปรตุเกส (Interbolsa) ผ่านเครือข่าย
Cross-Border Services (CBS) เอื้ อ ให้ ลู ก ค้ า ของ Iberclear
สามารถเข้า ถึ ง ตลาดใหม่ น้ี นอกเหนื อ จากตลาดเยอรมัน
ฝรังเศส
่ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรีย
EuroCCP ยืนยันการให้บริการหลังการซือ้ ขายให้แก่กลุ่มลูกค้า
Aquis Exchange, Cboe Europe Equities แ ล ะ Turquoise
หลังจาก Brexit
LCH ขยายบริก ารช าระราคาและส่ง มอบสาหรับ การซื้อ ขาย
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย แบบไม่ ส่ ง มอบ (NonDeliverable Interest Rate Swap) ในสกุลเงิน เรอัลบราซิล เป
โซชิลี เปโซโคลอมเบีย ดอลลาร์ไต้หวันและเงินบาทไทย
ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ร ั ส เซี ย (National Settlement
Depository: NSD) เป็ นศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์แ ห่งแรกที่น า
บริการ SWIFT gpi มาใช้เพื่อให้บริการชาระเงินระหว่างประเทศ
แบบทันทีและสามารถติดตามสถานะการชาระเงินได้ เพิม่ ความ
โปร่งใสในด้านค่าธรรมเนียมธนาคารและอัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
Eurex Clearing เปิ ดตั ว Cloud PME (Prisma Markin Estimator) ซึ่งเป็ นระบบบริห ารความเสี่ยงผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
ให้บ ริก ารฟรีผ่ า นบราวเซอร์ห รือ แอพลิเ คชัน่ เพื่อ เพิ่ม ความ
โปร่งใสในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งลูกค้าสามารถจาลองการ
คานวณมาร์จนิ สาหรับทัง้ อนุพนั ธ์ท่ซื อ้ื ขายในตลาด (ExchangeTraded Derivatives: ETD) และสัญญาทีซ่ อ้ื ขายแบบ OTC
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)
ประกาศว่ า บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ จ ัด การกองทุ น บางกอก
แคปปิ ตอล จากัด (Bangkok Capital Asset Management:
BCAP) เลือก DTCC เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบหลังการซือ้ ขาย โดย
BCAP นับเป็ น ผู้จดั การกองทุ นไทยรายแรกที่ใช้แพลทฟอร์ม
Central Trade Manager (CTM) ของ DTCC ซึง่ เป็ นศูนย์กลาง
ในการจับ คู่ร ายการทัง้ ในประเทศและข้า มตลาด เอื้อ ให้ก าร
ทางานของ BCAP เป็ นแบบอัตโนมัติท่มี ปี ระสิทธิภาพและลด
ความเสีย่ งต่อการผิดนัด และเชื่อมต่อในเครือข่ายของ CTM ทีม่ ี
พันธมิตรเกือบ 2,000 รายใน 52 ประเทศ
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Dubai Financial Market Company (PJSC) ปรับ โครงสร้า ง
หน่ วยงานบริการหลังการซื้อขายใหม่ โดยจัดตัง้ บริษัท Dubai
Central Clearing & Depository Holding L.L.C. ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย Dubai Central Securities Depository L.L.C.
และ Dubai Clear L.L.C. โดยจะด าเนิ น งานแยกจากการ
ให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ในด้านการจดทะเบียนและการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

Rules and Regulation (Cont)


Information Technology






ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตเกี ย ว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
อยู่ระหว่างการอัพเกรดระบบซื้อ ขาย arrowhead ซึ่งจะเริม่ ใช้
งานได้ 5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อ รองรับ การซื้อ ขายอัตโนมัติ
(algorithmic trading) และการซื้อขายรูปแบบอืน่ ได้เพิม่ ขึน้
ตลาดหลักทรัพย์มอลตา (Malta Stock Exchange) เปลี่ยน
ระบบซื้อ ขายจาก Xetra เป็ น T7 ซึ่ง ทัง้ สองระบบพัฒ นาโดย
ตลาดหลัก ทรัพย์เ ยอรมัน (Deutsche Bourse: DB) ซึ่ง T7 ใช้
เวลาในการจับคู่คาสังซื
่ ้อขายได้เร็วกว่า และเพิม่ โอกาสในการ
ขยายเครือข่ายและเชือ่ มต่อกับผูร้ ว่ มตลาดนานาชาติ
ระบบซื้อขายของ CME Group ขัดข้องเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 ส่งผลให้ CME ต้องหยุ ดการซื้อขายประมาณ 3 ชัวโมง
่
ตัง้ แต่เวลา 18.39 น. ถึง 21.45 น. รวมถึงส่งผลกระทบต่อตลาด
อนุ พ นั ธ์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia Derivatives) ซึ่ง ใช้
ระบบ CME Globex ส าหรับ ซื้ อ ขาย crude palm oil futures
ต้องหยุดทาการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

Rules and Regulation


ส านั ก งาน ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) เผยแพร่ เ อกสารรับ ฟั ง ความคิด เห็น 2 ฉบับ
ได้แก่ 1) กรอบกฎเกณฑ์ในการเสนอขายเหรียญดิจทิ ลั ในด้าน
คุณสมบัตขิ องผู้เสนอขาย ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูล
รวมถึงการใช้ประโยชน์ จากเงินที่ได้จากการระดมทุน และ 2)
กรอบกฎเกณฑ์ ใ นการระดมทุ น เพื่อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ แ บบ
crowdfunding ซึ่งเปื ดให้ผู้ซ้อื บ้านหลังแรกมีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เงิน ทุน ทัง้ ยัง ให้นัก ลงทุน มีท างเลือ กในการเข้า ถึง การลงทุ น
สินทรัพย์ประเภทใหม่ด้วย ทัง้ นี้ เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นถึง 29
มีนาคม 2562
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หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น อาเซีย นทัง้ 10 ประเทศ ร่ ว ม
ประชุ ม ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ครัง้ ที่ 30
ร่ว มรับรองการจัด ทาแนวทางการพัฒ นาตลาดทุน อย่ างยัง่ ยืน
เพื่อยกระดับระบบนิเวศของตลาดทุน ให้เป็ นที่ยอมรับของนัก
ลงทุน ทัวโลก
่
ซึ่ง จะมีก ารน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุม รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงการคลังอาเซียนในเดือนเมษายนนี้ การประชุมดังกล่าว
สานักงาน ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และสิงคโปร์ ยังได้ลง
นามในบันทึกความเข้าใจเพือ่ อานวยความสะดวกในการเผยแพร่
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ขา้ มพรมแดนในอาเซียน และ ACMF ได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจหลักการและขอบเขตการเปิ ดเผยข้อมูล
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ระหว่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
เพื่อให้ครอบคลุมการเสนอขายตราสารหนี้แบบโครงการ (Debt
Issuance Programme หรือ Medium Term Note Programme)
พร้อมทัง้ ริเริม่ ให้มเี ครือข่ายการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิกโดยมีเป้ าหมายเพือ่ ติดตามพัฒนาการของสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
รวมทัง้ กรณี ค วามผิด ต่ า งๆ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการก ากับ ดู แ ล
ติด ตามความเสี่ย ง และเผยแพร่ข ้อ มูล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนออกสูส่ าธารณะ
ส า นั ก ง า น ก .ล .ต . สิ ง ค โ ป ร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) แ ล ะ Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) ออกแถลงการณ์ ร่ ว มกัน โดย CFTC มี
คาสังยกเว้
่
นให้ผู้ให้บริการซื้อขายอนุ พนั ธ์ทอ่ี ยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของ MAS ไม่ต้องขออนุ ญาตจาก CFTC ในการเป็ น swap
execution facilities (SEFs) ขณะเดียวกัน MAS ก็ยกเว้นให้ผใู้ ห้
บริการซื้อขายอนุ พนั ธ์ทอ่ี ยู่ภายใต้การกากับดูแลของ CFTC ไม่
ต้องขออนุญาตจาก MAS ในการดาเนินการจัดตัง้ ตลาด
ส า นั ก ง า น ก .ล .ต . สิ ง ค โ ป ร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) เผยแพร่ร ายงานการบัง คับ ใช้ก ฎหมายต่ อ
การกระทาผิด ที่เ กิด ขึ้น ตัง้ แต่ เ ดือ นกรกฎาคม 2560 ถึง เดือ น
ธัน วาคม 2561 ซึ่ง มีก ารตีพิม พ์ทุ ก ๆ 18 เดือ น เพื่อ เป็ นการ
ปกป้ องผูบ้ ริโภคและสร้างความน่าเชือ่ ถือของสถาบันการเงิน โดย
ในรายงานมีขอ้ มูลสรุปเกี่ยวกับระยะเวลาในการไต่สวนคดีและ
บัง คับใช้กฎหมายในช่ว งระยะเวลาที่ผ่ า นมาทัง้ หมด สามารถ
ดาวน์โหลดรายงานได้จาก https://goo.gl/RjZi61 และภาพอินโฟ
กราฟฟิ ค https://goo.gl/m7XJeK
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By International Relations Team
Rules and Regulation (Cont)


ส า นั ก งา น ก .ล .ต. สิ ง ค โ ป ร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) เปิ ดรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แนวทางปฏิบ ัติ 1) การบริห ารจัด การความเสี่ย งทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ รวมถึงการมีกระบวนการกากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ปี ลอดภัย การทดสอบ
การเจาะระบบ และการจัดการความเสีย่ งไซเบอร์จาก Internet
of Things และ 2) การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยยกระดั บ มาตรฐานให้ ค านึ ง ถึ ง การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
หน่ ว ยงานภายในและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก รวมถึ ง การ
ตรวจสอบและทบทวนอย่ า งสม่ า เสมอ เปิ ด รับ ฟั ง ความเห็น
ตัง้ แต่ 7 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2562

Alliances (Cont)




Alliances


ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และ Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (strategic cooperation
framework agreement) ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจริง
(real economy) ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุ นการเข้าจด
ทะเบีย นหลัก ทรัพ ย์ การพัฒ นานวัต กรรมทางการเงิน การ
ให้บริการข้ามตลาด โดยเน้นในพืน้ ทีก่ วางตุง้ -ฮ่องกง-มาเก๊า มุ่ง
พัฒนาบริษัท รวมถึง SMEs ในการให้บริการทางการเงินที่มี



ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อิ ส ตัน บู ล (Borsa Istanbul) ร่ ว มกับ TheCityUK ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการทางการเงินในสหราชอาณาจักร เพื่อ
ศึก ษาและพัฒ นาการใช้ฟิ นเทค เพื่อ ส่ ง เสริม ระบบการเงิน
อิสลามและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
(Sharia compliant) โดยเล็งเห็นโอกาสจากการที่ชาวตุรกีกว่า
ร้อ ยละ 43 ไม่ มีบ ัญ ชีธ นาคารเนื่ อ งจากประเด็น ด้า นศาสนา
อิสลาม ดังนัน้ การนาฟิ นเทคเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจะ
เพิม่ โอกาสให้ชาวมุสลิมเข้าถึงระบบการเงินได้มากขึน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) และ กลุ่ ม ตลาด
หลักทรัพย์ภมู ิ ภาคแอฟริ กนั ตะวันตก (Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières: BRVM) ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือระหว่างกันโดย BRVM มีแผนใช้ระบบกากับการ
ซือ้ ขาย SMARTS ของ Nasdaq สาหรับการกากับดูแลกิจกรรม
การซือ้ ขายข้ามตลาดในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์สมาชิก 8 แห่ง ใน
แอฟริกนั ตะวันตก
บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ด อ ย ซ์ แ บ ง ค์ (Deutsche Bank
Securities: DB) และ ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบซื้อขายแบบ
Single Dealer Platform ให้ แ ก่ DB โดยใช้ เ ทคโนโลยี ข อง
Nasdaq คาดว่าจะเริม่ ใช้งานได้ไตรมาส 3 ปี 2562 โดยระบบที่
Nasdaq พัฒนาจะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาระบบ การบริหาร
ความเสี่ย ง การก ากับ ดูแล การจัด ทารายงาน และการช าระ

International Activities

18 มีนาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม ACMF Industry Consultative Panel จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น หรือ Roadmap for
ASEAN Sustainable Capital Market ของ ก.ล.ต. อาเซียน

22-24 มีนาคม 2562

ทีมงาน ตลท. ได้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน F10 FinTech Hackathon ในโจทย์เทคโนโลยีบล็อก
เชนกับ โครงสร้า งพื้น ฐานทางการเงิน ที่ส วิต เซอร์แ ลนด์ ซึ่ง มีผู้เ ข้า ร่ ว มแข่ ง ขัน กว่ า 40 ทีม จาก
หลากหลายประเทศทัวโลก
่

23-25 มีนาคม 2562

ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงระหว่างตลาดทุนไทย – เมียนมา
ร่วมกับสานักงาน ก.ล.ต. เมียนมา สานักงานก.ล.ต.ไทย และตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง และร่วมเป็ น
ผูบ้ รรยายในหัวข้อ Capital market development: A case study from Thailand ในการประชุมกลุ่ม
ก.ล.ต. ลุ่มแม่น้าโขง พร้อมเข้าร่วมงานครบรอบ 3 ปี ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้

March 2019
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