ฉบับที่ 5/2562
14 พฤศจิกายน 2562

บล. เคจีไอ บล. คันทรี่ กรุป๊ และ บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ใน TFEX Best
Awards 2019
TFEX ประกาศรางวัล TFEX Best Awards 2019 แก่โบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น โดย บล. เคจีไอ คว้ารางวัล
Most Active ด้านปริ มาณการซื้อขายรวมและ Prop-Trading บล. คันทรี่ กรุป๊ คว้ารางวัลด้านนายหน้ ายอด
เยี่ยม ส่วน Market Maker ยอดเยี่ยม มอบแก่ บ. เอ็มที เอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ ในงาน SET in the City 2019 ณ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางสาวรินใจ ชาครพิพฒ
ั น์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ
TFEX เปิ ดเผยว่า ปี 2562 TFEX มีการเติบโตเป็ นทีน่ ่าพอใจ แม้ในช่วง 10 เดือนแรก ปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ จะอยู่ท่ี
416,458 สัญญาต่อวัน ลดลง 2% จากปี ก่อนซึง่ อยู่ทร่ี ะดับ 426,213 สัญญาต่อวัน ตามปริมาณการซือ้ ขายในตลาดหุน้ ที่
ปรับลดลงในปี น้ี แต่หากพิจารณาสถานะคงค้าง (Open Interest) ซึง่ สะท้อนถึงขนาดของตลาด พบว่าเติบโตขึน้ มาก
โดย ณ สิน้ เดือน ต.ค. 2562 อยู่ทร่ี ะดับ 3,781,008 สัญญา เพิม่ ขึน้ 55% จากสิน้ ปี 2561 สาหรับการขยายฐานผูล้ งทุน
จ านวนบัญ ชีซ้ือ ขายอนุ พ ัน ธ์ ณ 31 ต.ค. 2562 อยู่ ท่ี 183,687 บัญ ชี เพิ่ม ขึ้น 15,181 บัญ ชี จากปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ง
ความสาเร็จดังกล่าวมาจากความร่วมมือและการสนับสนุ นของสมาชิก ในการส่งเสริมความรูแ้ ก่ผลู้ งทุน รวมถึงส่งเสริม
สภาพคล่องการซือ้ ขาย ดังนัน้ TFEX จึงได้มกี ารมอบรางวัล TFEX Best Awards เป็ นประจาทุกปี เพื่อประกาศเกียรติ
คุณแก่บริษทั สมาชิกทีม่ ผี ลการดาเนินงานยอดเยีย่ มในด้านต่างๆ โดยปี น้ี TFEX จัดพิธมี อบรางวัลขึน้ ในมหกรรมการ
ลงทุนแห่งปี SET in the City 2019 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รางวัล TFEX Best Awards 2019 แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัล Most Active House สาหรับโบรกเกอร์ทม่ี ี
ปริมาณการซื้อขายอนุ พนั ธ์รวมสูงสุด โดยบริษัทที่ได้รบั รางวัล คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) รางวัล Most Active Agent สาหรับโบรกเกอร์ทม่ี ีความโดดเด่นในด้านธุรกรรมของลูกค้าทัง้ ในแง่ปริมาณ
การซือ้ ขายและการขยายฐานผูล้ งทุนใหม่ใน TFEX ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล คือ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) รางวัล Most Active Prop-Trading สาหรับโบรกเกอร์ท่มี ปี ริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท
(Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ รางวัล Market
Maker Best Performance ซึง่ มอบแก่บริษทั ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นด้านการทาหน้าทีผ่ ดู้ ูแลสภาพคล่อง (Maker Maker)
ของ TFEX โดยพิจารณารวมทุกประเภทสินค้า ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล ได้แก่ บริษทั เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิ วเจอร์ จากัด
ทัง้ นี้ สาหรับผูล้ งทุนทีส่ นใจซือ้ ขายสามารถติดต่อบริษทั สมาชิก TFEX หรือขอรับคาปรึกษาและข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่บี ูธ
TFEX หรือบูธบริษทั สมาชิกกว่า 30 บริษทั ในงาน SET in the City 2019 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย. 2562 ณ
รอยัล พารากอนฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดูรายละเอียดได้ท่ี www.TFEX.co.th หรือสอบถาม SET
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