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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสบความส าเร็จ ใน
การจัดงาน Thailand – China Capital Market Forum ครัง้ ที่
2 ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ซิ นเจิ้ น ( Shenzhen Stock
Exchange: SZSE) ณ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้ นครเซินเจิ้น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ วัน ที่ 31 ตุ ลาคม 2562 โดยมี
บริษทั หลักทรัพย์ซจี เี อส ซีไอเอ็มบี และบริษทั หลักทรัพย์ซแี อล
เอสเอ เข้าร่วมเสวนาภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมจัดให้
มีโรดโชว์บริษทั จดทะเบียน 3 แห่ง ได้แก่ บมจ. กรุงเทพดุสติ
เวชการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย และบมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป
ซึ่งได้ร ับการตอบรับอย่างดี มีนักลงทุนสถาบันจีน ตลอดจน
ผูบ้ ริหารของบริษทั หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และสือ่ มวลชน
ในธุ ร กิจ ตลาดทุ น จีน ที่เ ข้า ร่ ว มงานราว 120 ราย ทัง้ นี้ งาน
สัม มนาดัง กล่ า วได้เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ V-Next
Platform ของ SZSE ด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรี ย มจั ด งาน Singapore Iron Ore Week (SIOW) 2020
ร่ ว มกับ E-Steel เป็ นงานใหญ่ ท่ีสุ ด ของเอเชีย เพื่อ ส่ ง เสริม
อุ ต สาหกรรมโลหะจ าพวกเหล็ก (ferrous metal) โดยเชิญ
ผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการขนส่ง เข้า
ร่วมงาน กาหนดจัดงานวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563
ส นั ก ง า น ก . ล . ต. สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) แ ล ะ ส ม า ค ม ธ น า ค า ร สิ ง ค โ ป ร์
(Association of Banks in Singapore: ABS) ป ร ะ ก า ศ
รายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายในงานฟิ นเทคอวอร์ดจานวน 40 ราย
จาก 245 รายที่ ส่ ง เข้ า มาประกวด ซึ่ ง ผลงานมี ท ั ง้ ด้ า น
เทคโนโลยี ก ารก ากับ ดู แ ล การบริ ห ารความมัง่ คัง่ ความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ และในปี น้ี เน้ นด้านการเข้าถึงบริการ
ทางด้านการเงินที่ครอบคลุม เพิม่ การเข้าถึงบริการให้แก่กลุ่ม
underserve และ SMEs ผูเ้ ข้ารอบสุดท้ายจะชิงเงินรางวัลรวม
1.2 ล้ า นดอลลาร์ สิ ง คโปร์ และยั ง มี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว ม
networking session ที่จดั ขึ้นโดย MAS และ PwC เพื่อแสดง
ผลงานให้แก่ผลู้ งทุน
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ส านั ก งาน ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) จั ด งาน InvestSmart ระหว่ า งวั น ที่ 18-20
ตุ ลาคม 2562 เพื่อสร้า งความตระหนักและให้ค วามรู้พ้นื ฐาน
ด้า นการลงทุ น แก่ ป ระชาชนทัว่ ไป มีห น่ ว ยงานต่ า งๆ จาก
สถาบันการเงิน ตัวแทนทางการเงิน สมาคม หน่ วยงานภาครัฐ
กว่า 50 แห่ง ร่วมให้ขอ้ มูล
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) จัดงาน “SSE Global Investors Conference 2019” เมื่อ
วัน ที่ 31 ตุ ลาคม 2562 โดยมีผู้น าธุร กิจ และการลงทุน ทัง้ ใน
ประเทศและต่ า งประเทศเข้า ร่ ว มงานเกือ บ 300 แห่ ง หัว ข้อ
สัมมนาเน้นด้านการพัฒนาเซีย่ งไฮ้ให้เป็ นศูนย์กลางทางการเงิน
นานาชาติ โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาหุน้ A-shares
ให้ เ ป็ นสากล การพัฒ นาตลาดพัน ธบัต รที่ซ้ือ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ และการจัดสรรสินทรัพย์สาหรับนักลงทุนต่างชาติ
ระยะยาว เป็ นต้น รวมถึงการเสวนาย่อยในประเด็นการปรับตัว
ของบริษัทหลักทรัพย์จีนให้พร้อมรองรับการเปิ ดตลาดทุนจีน
โอกาสการพัฒนาตลาด ETF, 5G, fintech และการลงทุนของ
กองทุนบาเหน็จบานาญ เป็ นต้น
CITICS บริษัทหลักทรัพย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของจีน เข้าเป็ น
สมาชิก ผู้ ซ้ือ ขายของตลาดหลักทรัพ ย์ แอสตานา (Astana
International Exchange: AIX) นับเป็ นบริษทั หลักทรัพย์แห่ง
แรกจากจีน ที่เ ข้า มาเป็ นสมาชิก ของ AIX โดย CITICS จะ
ให้ บ ริก ารที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม ด้ า นโบรกเกอร์ การให้
คาแนะนาการลงทุนและวาณิชธนกิจ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial Services
Agency: JFSA) เผยแพร่ ร ายงานการก ากั บ ดู แ ลระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่ วยงานการเงินญี่ป่ ุน โดยในรายงานจะมี
เหตุ การณ์ เพื่อศึกษาปั ญหาด้านต่ างๆ โดยระบุลกั ษณะธุรกิจ
สาเหตุ ประเด็นการเกิดปั ญหา และวีธกี ารแก้ปัญหา นอกจากนี้
JSFA ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
พิจารณาการทางานผิดพลาดของหน่ วยงานการเงินญี่ป่ ุน โดย
ครอบคลุมถึงเหตุ ก ารณ์ เทรนด์ สาเหตุ แ ละวิธีก ารแก้ปั ญหา
เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงให้แก่หน่วยงานการเงินต่างๆ ในญีป่ ่ นุ
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ส านั ก งาน ก.ล.ต. ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial Services
Agency: JFSA) เผยแพร่รายงานการหารือเรื่องแนวทางการ
ปฏิบตั ิการกากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดขี องกลุ่ม
สถาบันการเงินญีป่ ่ นุ เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทีผ่ ่านมา
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial Services
Agency: JFSA) เผยถึ ง ผลสรุ ป จากการซ้ อ มด้ า นความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไซเบอร์ “Delta Wall IV” ในระหว่างวันที่ 311 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ ทอ่ี าจเกิดขึ้น
เมือ่ ญีป่ ่ นุ เป็ นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิ กปี 2563
ส านั ก งาน ก.ล.ต. ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial Services
Agency: JFSA) จัดงาน Joint EU-Japan Regulatory Forum
ทีก่ รุงโตเกียวเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ตลาดหลักทรัพย์โตเกี ยว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
และ ScriptsAsia ร่ว มกันจัดตัง้ แพลทฟอร์มที่รวบรวมข้อมูล
กิจ กรรมและเอกสารของบริษัท จดทะเบีย นเพื่อ ผู้ล งทุ น ทัง้
ภาษาญี่ป่ ุนและภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ นับเป็ นการลดช่องว่างการ
ได้รบั ข้อมูลของผูล้ งทุนในประเทศและต่างประเทศ
Dubai International Financial Centre (DIFC) ได้รบั รางวัล
FinTech Hub of the Year จ า ก ง า น FinX Awards จ า ก
ความสาเร็จในการเป็ นศูนย์กลางระดับโลกด้านนวัตกรรมและ
ความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
อนุมตั แิ ผนกลยุทธ์ปี 2567 (แผน 5 ปี ) โดยเน้น 5 แนวทาง คือ
1) ด้านการขยายช่องทางการเข้าถึง การขยายเวลาซื้อขาย
การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ท างการเงิน ใหม่ ๆ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลของตลาดหลักทรัพ ย์ทวโลก
ั่
2) ด้า นการเร่ ง
ปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิจ ลด time to market สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ใ หม่ ๆ และเพิ่มความมันคงด้
่
านไซเบอร์ 3) การ
พัฒ นา market gateway ส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ ท างการเงิน แก่
ลูก ค้า มุ่ ง สร้า งโอกาสใหม่ ๆ เพื่อ ส่ง เสริม การให้บ ริก ารของ
ธ น า ค า ร แ ล ะ โ บ ร ก เ ก อ ร์ 4 ) ก า ร น า balance sheet
management มาใช้ โดยจะให้บริการทีย่ ดื หยุ่นทีส่ ง่ เสริมสภาพ
คล่อง การทารายการส่งคาสังและบริ
่
การหลังการซือ้ ขายในจุด
เดี ย ว ( Single Interface) แ ละ 5 ) ก า ร พั ฒ น า financial
platform เพื่อส่งเสริมให้โครงสร้างด้านบัญชีของบริษทั สามารถ
รองรับสินทรัพย์ทางการเงินทีห่ ลากหลายได้
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Euronext ประกาศแผนกลยุ ท ธ์ 3 ปี Let’s Grow Together
2022 มุ่ ง เติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสู่เ ป้ าหมายของการเป็ น ตลาด
หลักทรัพย์ชนั ้ นาของภูมภิ าคยุโรป ทีเ่ ชื่อมต่อเศรษฐกิจท้องถิน่
สูต่ ลาดทุนโลก
Euronext ประกาศว่า Euronext Growth ซึง่ เป็ น MTF สาหรับ
หุน้ ขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้จดทะเบียนเป็ น SME Growth
Market ของยุ โ รป ภายใต้ ก รอบเกณฑ์ MiFID II อย่ า งเป็ น
ทางการ ครอบคลุมทัง้ หุน้ และตราสารหนี้ในเบลเยี่ยม ฝรังเศส
่
ไอร์แลนด์และโปรตุ เกส เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง ตลาดทุนของ
กลุ่ม SMEs ในยุโรป โดยพัฒนาให้รองรับกับความต้องการของ
กลุ่ม SMEs
ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange: ATX)
ส่งเสริมให้เปลี่ยนจาก วัน แห่งการออมโลก เป็ น วันแห่งการ
ลงทุนโลก โดยสนับสนุนให้เปลีย่ นจากผูอ้ อมมาเป็ นผูล้ งทุนและ
เน้ น ที่การลงทุนระยะยาว ทัง้ นี้ บริษัทจดทะเบีย นใน ATX มี
อัตราการจ่ายเงินปั นผลทีร่ อ้ ยละ 3.8 ซึง่ นับว่าเป็ นผูน้ าในตลาด
ทุนยุโรป นอกจากนี้ ATX มีแผนที่จะเสนอให้ยกเลิกภาษีจาก
ส่วนต่ างของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (capital gain
tax) หากถือครองหลักทรัพย์นานกว่า 1 ปี อนึ่ง ปั จจุบนั การถือ
หุ้น เสีย ภาษี ร้ อ ยละ 27.5 การออมเงิน เสีย ภาษี ร้ อ ยละ 25
ในขณะทีก่ ารออมทองเกินกว่า 1 ปี ไม่ตอ้ งเสียภาษีใดๆ
Tradegate Exchange GmbH ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์สาหรับ
private investors ในเยอรมัน ประกาศซื้อกิจการทัง้ หมดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ บอร์ลิ น (Börse Berlin) รวมถึ ง แพลท
ฟอร์ม Equiduct ทีต่ งั ้ อยู่ในกรุงลอนดอน โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
Börse Berlin คื อ Verein Nerliner Börse จะได้ ร ั บ หุ้ น ของ
Tradegate Exchange โดยตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ 3 แพลทฟอร์ม
นี้จะควบรวมกันและดาเนินงานร่วมกันโดยมุ่งเน้ นตอบสนอง
ความต้องการของ private investors
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) จัดการแข่งขัน X-Kathon ซึง่ เป็ นการจัด Hackathon ครัง้
แรกของ NSE เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อกระตุ้นผูท้ ส่ี นใจ
พัฒ นาโซลู ช ัน่ Fintech ในการส่ ง เสริม ให้นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
เข้าถึงตลาดทุนไนจีเรียมากขึน้ โดยทีมทีไ่ ด้รางวัลอันดับ 1 – 3
จะได้รบั เงินรางวัลมูลค่าประมาณสีแ่ สนบาท สองแสนห้าหมื่น
บาท และ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ตามลาดับ
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สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก (World Federation of
Exchanges: WFE) เปิ ดให้ส่งผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยงของสานักหักบัญชี รวมถึงด้านเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดของระบบงานหลัง
การซื้อ ขาย โดยผลงานวิจ ัย ที่ไ ด้ร ับ เลือ กจะได้น าเสนอในที่
ประชุ ม ส านั ก หัก บัญ ชีแ ละสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (WFE IOMA) ในปี 2563 ณ ประเทศมอลต้า
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรีย มออกตราสารหนี้ แ บบหลายสกุ ล เงิน รวมมู ล ค่ า 1.5
พันล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ โดยที่ SGX จะออก Medium Term
Notes หรือตราสารหนี้แบบไม่กาหนดวันไถ่ถอน รวมเรียกว่า
ตราสารทุน ซึง่ สามารถออกในทุกสกุลเงิน ไม่กาหนดจานวนใน
แต่ละประเภท และระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ ผู้ลงทุนสถาบัน
เท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิซ้อื ส่วนตั ๋วเงินสาหรับรายย่อยที่ออกนัน้ จะซื้อ
ขายอยู่บน SGX โดยเงินทีไ่ ด้จากการออกตราสาร จะนามาใช้
ในการลงทุนของ SGX รวมทัง้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ต้อนรับการจดทะเบียน Lendlease Global Commercial REIT
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริม ทรัพย์สาหรับรายย่ อยในสิงคโปร์ รวมถึง
อาคารออฟฟิ ศในมิลาน อิต าลี ถือ เป็ น REIT และ property
trust ตัวที่ 45 ของ SGX ทาให้มีขนาดตลาดรวมกัน ถึง 110
พันล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ REIT ของสิงคโปร์มอี ตั ราการเติบโต
ถึงร้อยละ 22.9 นับจากเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ปี 2562 นี้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ให้ไ ลเซ่ น แก่ Nikko Asset Management ในการใช้ง านดัช นี
iEdge-FactSet Global Internet เพื่อ จัดตัง้ กอง ETF ซึ่งดัช นี
ดัง กล่ า วเป็ นหนึ่ ง ในดัช นี แ บบ Thematic ที่ติ ด ตามผลการ
ด าเนิ น งานของหุ้ น ในตลาดที่ พ ัฒ นาแล้ ว ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ให้บริการอินเทอร์เ น็ต บริการข้อมูล ซอฟต์แ วร์ท างการเงิน
ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมและความเป็ นจริงเสมือน และธุรกิจ
ขายปลีก
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย ( Bursa Malaysia) ประสบ
ความสาเร็จในการทดสอบธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ในเฟสแรก โดยใช้เ ทคโนโลยีบล็อกเชน ของบริษัท Syntron
Information ฮ่องกง และความร่วมมือในการทดสอบจากบริษทั
หลักทรัพย์ 5 แห่ง ซึ่งจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว
และความสามารถในการทาธุรกรรมใน Lending Pool
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ป ร ะ ก า ศ อ อ ก product enhancements
สาหรับออปชันอ้
่ างอิงสกุลเงิน USD/CNH และฟิ วเจอร์สอ้างอิง
สกุลเงิน CNH/USD ทีช่ าระราคาเป็ นเงินสด โดยได้ขยายเวลา
การซื้อ ขาย USD/CNH Options และเพิ่ม calendar quarter
months สาหรับผลิตภัณฑ์ทงั ้ ออปชันและฟิ
่
วเจอร์สดังกล่าว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) ประกาศเปิ ดตัว Global Equity Segment (GES) ที่ LSE
ตามเวลาการซื้อขายที่กรุงลอนดอน โดย GES จะครอบคลุม
การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95 หลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
หุ้ น บลู ชิ พ ของสหรั ฐ ฯ หุ้ น จี น ที่ เ ป็ น American Depository
Receipts (ADRs) เช่น อาลีบาบา รวมถึง หุ้นของ Huatai ซึ่ง
เป็ น Global Depository Receipts (GDRs) ตั ว แรกภายใต้
ความร่ ว มมือ ในโครงการ Shanghai-London Stock Connect
ทัง้ นี้ การซือ้ ขายเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยเชิอ่ มต่อเข้ากับ
CREST Depository Interest (CDI) เพื่ อ ส่ ง มอบข้ า มตลาด
ระหว่าง UK และ US ที่ T+2 และมี BNP Paribas Securities
Services ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทัวโลกที
่
ซ่ อ้ื ขาย
หุ้น ใน GES รวมถึง การเคลื่อ นย้า ยหุ้น ระหว่ า ง UK และ US
ด้วย อนึ่ง segment นี้ พัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ของโบรก
เกอร์ทม่ี อี ยู่ภายใต้โครงการ Shanghai-London Stock Connect
และใช้ประโยชน์จากทีต่ งั ้ ของลอนดอนทีจ่ ะเป็ นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงระหว่างทวีปอเมริกาและเอเชีย
Eurex ปรับการซือ้ ขายจากเดิมทีเ่ ป็ นสัญญาสว็อปซึง่ มีการตก
ลงกันระหว่างสองฝ่ าย ให้เป็ นมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ EMIR
โดยเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ ว เจอร์สอ้า งอิง total return ของหุ้น
จานวน 255 ตัว ซือ้ ขายเป็ นเงินสกุลยูโร
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Dubai Financial Markets (DFM) ประกาศออกรหัสผู้ลงทุน
แบบหลายหมายเลข หรื อ Multiple Investors Numbers
(NINs) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอได้
มากกว่าหนึ่งหมายเลข เพื่อแยกทรัพย์สนิ ระหว่าง NIN หลัก
และ NIN ทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่กบั คัสโตเดียนรายเดิมหรือรายใหม่กไ็ ด้
โดยผู้ ล งทุ น สามารถจั ด การโอนย้ า ยหลัก ทรัพ ย์ ร ะหว่ า ง
หมายเลขผูล้ งทุนด้วย อนึ่ง ปั จจุบนั DFM มีจานวนผูล้ งทุนกว่า
844,000 ราย และมีคสั โตเดียน 5 ราย
European Energy Exchange (EEX) เพิ่ ม สัญ ญาอนุ พ ัน ธ์
อ้า งอิง ไฟฟ้ า ด้ว ยการอ้า งอิง สัญ ญาไฟฟ้ า ในพื้น ที่ป ระเทศ
ออสเตรียเป็ นแบบระยะสัน้ เริม่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พร้อม
เพิ่ม สัญ ญาแบบครบก าหนดรายไตรมาส ในเขตประเทศ
ฝรังเศส
่ อิตาลี และสเปน
Solactive แ ล ะ Borse Munchen ร่ ว ม กั น พั ฒ น า ดั ช นี
m:access ที่ร วมเอากลุ่ ม บริษัท ภายใต้ค อนเซ็ป ต์ “Made in
Germany” จานวน 63 บริษัท และมีทุนจดทะเบียนขัน้ ต่ าที่ 1
ล้านยูโร นาเสนอเพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่ผลู้ งทุน
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดตั ว ICE ETF Hub
แพลทฟอร์ม ใหม่ เ พื่อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การเติบ โตของ
ETFs โดยเป็ น open architecture platform ทีม่ มี าตรฐานและ
ประสิท ธิภ าพส าหรับ การซื้อ ขาย ETF ในตลาดแรก (ETF
CME Group เปิ ด การซื้อ ขายสัญ ญาล่ ว งหน้ า อ้า งอิง ทองค า
เซี่ยงไฮ้เป็ นครัง้ แรก (Shanghai Gold futures) เมื่อวันที่ 14
ตุ ลาคม 2562 ประกอบด้วย Shanghai Gold (USD) futures
และ Shanghai Gold (CNH) futures โดยซื้อขายเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. และหยวน ชาระราคาเป็ นเงินสดอ้างอิงราคา
SGE Gold PM มีขนาดของสัญญา 1 กิโลกรัม ทัง้ นี้ มี Bank of
China เป็ นผู้ทารายการครัง้ แรก ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวช่วย
เชื่อมต่ อตลาดสินค้าทองคาที่ใหญ่ ท่สี ุดสองแห่ง นับเป็ นการ
เพิม่ โอกาสการซือ้ ขายใหม่ๆ ในตลาด โดยตลาดทองคาของจีน
จะมีความเป็ นสากลมากขึน้
CME Group ประกาศตั ว เป็ นตลาดอนุ พั น ธ์ แ ห่ ง แรกที่
ให้บริการข้อมูลซือ้ ขายฟิ วเจอร์สและออปชันแบบเรี
่
ยลไทม์บน
แพลทฟอร์ม Google Cloud เริม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
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Horizon Software เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารระบบดู แ ลสภาพคล่ อ ง
(market maker) แก่บริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามสาหรับการ
ซื้ อ ขาย covered warrants ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ฮจิ มิ นห์
(Hochiminh Stock Exchange: HOSE)
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Huatai
Financial) บริ ษั ท ในเครื อ ของ Huatai Securities เลื อ กใช้
โซลู ช ั น่ การเชื่ อ มต่ อ ของ Itiviti เพื่ อ ขยายขอบเขตการ
ดาเนินงานในต่ างประเทศและให้บ ริก ารทางการเงิน และการ
ลงทุ น ใหม่ แ ก่ ลู ก ค้ า ทั ว่ โลก และช่ ว ยให้ Huatai Financial
สามารถออกและซือ้ ขาย Global Depository Receipts (GDRs)
ผ่านโครงการ Shanghai-London Connect
Nodal Exchange ซึ่งเป็ นตลาดอนุ พนั ธ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในอเมริกาเหนือ ตกลงใช้
บริการระบบซือ้ ขายสาหรับตลาดพลังงาน Jouel ของ Trayport
Limited (Trayport) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ในเครื อ ของกลุ่ มตลาด
หลักทรัพย์แคนาดา (TMX Group) โดย Jouel เป็ นระบบซื้อ
ขายพลังงานชัน้ นาในยุโรป ซึง่ การร่วมมือกันครัง้ นี้จะช่วยให้นัก
ลงทุน ที่ใช้ระบบ Jouel สามารถเข้า ถึงผลิตภัณฑ์ข อง Nodal
Exchange ได้ม ากขึ้น ปั จ จุ บ ัน Nodal Exchange มีส่ว นแบ่ ง
ตลาดซือ้ ขายพลังงานล่วงหน้าร้อยละ 44 และขยายการซือ้ ขาย
ไปยังก๊าซธรรมชาติ
ตลาดอนุพนั ธ์เม็กซิ กนั (Mexican Derivatives Exchange:
MerDer) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยในกลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์เม็กซิกัน
(Borsa Mexicana de Valores) เชื่อ มต่ อ การซื้อ ขายสิน ค้ า
อนุ พั น ธ์ เ ข้ า กั บ แพลทฟอร์ ม ของ Trading Technologies
International, Inc. (TT) ซึ่งลูกค้าของ TT สามารถใช้ฟังก์ชนั
ต่ าง ๆ ของ TT อาทิ การสร้างแผนภูมิ วิเคราะห์ก ารซื้อขาย
การซื้อ ขายผ่ า นมือ ถื อ ส าหรับ สิน ค้ า อนุ พ ัน ธ์ ท ัง้ หมดที่จ ด
ทะเบีย นใน MerDer ซึ่ง รวมถึ ง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า และ
สัญ ญาออปชั น่ บน S&P/BMV IPC Mexican Equity Index,
MXN/USD FX และพันธบัตรรัฐบาลเม็กซิกนั

4

By International Relations Team
Sustainability & ESG














Sustainability & ESG (Cont)

ส านั ก งาน ก.ล.ต. ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial Services  ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เผยปริมาณการซือ้ ขาย
สัญ ญาฟิ ว เจอร์ส อ้า งอิง ดัช นี OMXS30 ESG สูง ถึง หนึ่ ง ล้า น
Agency: JFSA) ได้รบั เลือกให้เป็ นหนึ่งในสมาชิกคณะสภาที่
สัญญาในเดือนตุลาคม นับตัง้ แต่เริม่ ซือ้ ขายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
ปรึกษาของกลุ่ม Green Bond Principles (GBP) และ Social
2561 ทีผ่ ่านมา Nasdaq มีการส่งเสริมด้านการลงทุนแบบยังยื
่ น
Bond Principles (SBP) ในปี 2562-2563
โดยมี แ นวทางด าเนิ น งานต่ า งๆ ได้ แ ก่ ESG Data Portal
ตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูล (Borsa Istanbul) ร่วมกับ สภา
สาหรับบริษทั จดทะเบียนและผูล้ งทุน เป็ นตลาดสาหรับการออก
เพื่อพัฒนาการลงทุนด้านสิ่ งแวดล้อมตุรกี (Coordination
ตราสารหนี้ แบบยัง่ ยืน และออกแนวทางในการรายงานด้า น
Council for the Improvement of Investment
ESG สาหรับบริษทั จดทะเบียน
Environment: YOIKK) ในการสร้ า งแผนพัฒ นาเพื่ อ สร้ า ง
ความตระหนักและกลไกส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิง่ แวดล้อม โดย  ME Group เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สขนาดเล็กอ้างอิง
ดัชนี S&P 500 ESG (E-mini S&P 500 ESG Index Futures)
ได้หารือกันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทีผ่ ่านมา
เพื่อเป็ นเครื่องมือบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับแนวคิดด้าน
ตลาดหลักทรัพ ย์ก าตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE)
สิง่ แวดล้อม สังคมและการกากับดูแลที่ดี (ESG) มีกาหนดเริ่ม
ร่วมกับ MSCI จัดงาน MSCI Qatar ESG & Climate Change
ซื้อขายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนร่วมเปิ ดเผยข้อมูลด้านความ
การอนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับดูแล
ยังยื
่ น และ สิง่ แวดล้อม
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock  StyleAnalytics ร่วมกับ Sustainalytics นาเสนอบริการและ
เครื่องมือใหม่ “ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ลงทุนประเมินพอร์ตการลงทุน
Exchange: LuxSE) เผยแพร่ แ นวทางการรายงานด้ า น
แบบยังยื
่ น (portfolio-level ESG risk analysis)
สิง่ แวดล้อม สังคมและการกากับดูแลองค์กรทีด่ ี (ESG) สาหรับ
3 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มบริษัทจดทะเบียน กลุ่มผู้ออก  ETFGI บริษทั ทีป่ รึกษาและวิจยั ด้าน ETF/ETP รายงานเม็ดเงิน
ลงทุนในกลุ่ม ETFs ที่เกี่ยวข้องกับ ESG ในเดือนกันยายนที่
หลักทรัพย์ และกลุ่มผูจ้ ดั การลงทุน
ผ่านมาเป็ นจานวนถึง 47.33 พันล้านดอลลาร์สรอ.และเพิม่ ขึน้
Eurex ขยายความเป็ นผูน้ าด้าน ESG โดยเพิม่ สัญญาออปชัน่
ร้อยละ 7.81 จากสิน้ เดือนสิงหาคม 2562
อ้า งอิง STOXX Europe 600 ESG-X Index เริ่ม เปิ ด ซื้อ ขาย
เมื่อวันที่ 21 ตุ ลาคม 2562 ที่ผ่านมาสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง  บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์จ ดั การลงทุ น Amundi น าเสนอกองทุ น
Amundi Smart City UCITS ETF อ้า งอิง จากดัช นี Solactive
ดัชนีดงั กล่าว ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากตัง้ แต่
Smart City ซึง่ ครอบคลุมบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 200 แห่ง
เปิ ดซือ้ ขายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปั จจุบนั มีการซือ้ ขายไป
แล้วกว่า 362,000 สัญญา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ล อนดอน (London Stock Exchange: Rules & Regulations
 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australian Securities
LSE) น าเสนอสัญลัก ษณ์ “Green Economy Mark” เพื่อให้ผู้
Exchange: ASX) ปรับปรุงเกณฑ์จดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อ
ลงทุนสามารถแยกแยะบริษัทที่มีกาไรที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมคุณภาพของตลาด ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล และปรับให้
(Green Revenues) มากกว่าร้อยละ 50 และเพิม่ ตลาดตราสาร
เกณฑ์ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบตั ติ าม พร้อมสนับสนุ นให้ ASX
หนี้ดา้ นยังยื
่ น (Sustainable Bond Market)
สามารถควบคุมและบังคับใช้การกากับดูแลกิจการได้ดียิ่งขึ้น
Scotia Bank น าเสนอ structured note ที่ อ้ า งอิ ง กั บ ดั ช นี
โดยเกณฑ์จะต้องทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนองต่อประเด็นด้าน
STOXX ESG-X เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่
การกากับดูแลได้ดี โดยยังคงรองรับความต้องการของผู้ออก
ต้องการลงทุนใน ESG
หลักทรัพย์ นักลงทุนและเศรษฐกิจของออสเตรเลีย
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Post-Trade Services

Singapore Exchange Regulation (SGX’s RegCo) ได้ ล ง  LCH ขยายบริการชาระราคา FX forwards ให้แก่ลกู ค้า ในขณะ
ที่ LCH Clears เป็ น สานัก หักบัญชีแห่ งแรกที่นาเสนอบริการ
น า ม ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ Singapore Institute of
Surveyors and Valuers (SISV) เพื่ อเ พิ่ ม ม า ต รฐา นกา ร
€STR Swaps
ประเมิน มู ล ค่ า ของอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละที่ดิน ภายใต้ ค วาม
ร่ ว มมือ ดัง กล่ า ว SGX’s RegCo จะขอความเห็น SISV ใน Alliance
รายงานหรือข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยโดยบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ที่  ส านั กงาน ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ริเริม่ การดาเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์
กาลังจะเข้ามาจดทะเบียน ว่าข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนว
ทางการรายงานการประเมินมูลค่าที่ออก เมื่อปี 2561 หรือไม่
ระหว่างสิงคโปร์และจีน โดยได้หารือกันใน Joint Council for
นอกจากนั ้น ทั ง้ สองหน่ วยงานยั ง จะร่ ว มมื อ กั น ก าหนด
Bilateral Cooperation ครัง้ ที่ 15 มุ่งส่งเสริมการขยายตัวของ
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิทเ่ี กี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่า
สถาบันการเงินในทัง้ สองประเทศ ในการดาเนินงานนี้ DBS จะ
อสังหาริมทรัพย์ดว้ ย
ได้รบั ไลเซ่นจากธนาคารกลางจีน ให้เป็ นตัวแทนให้บริการชาระ
ในการประชุ ม ของหน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุ นอาเซียน
ราคา ซึ่ ง จะท าให้ DBS สามารถซื้ อ ขาย ช าระราคา และ
ให้บ ริก ารรับ ฝากตราสารหนี้ ในฐานะของผู้ลงทุ น ต่ า งชาติไ ด้
(ASEAN Capital Market Forum: ACMF) ได้หารือถึงความ
นอกจากนี้ ทัง้ สองยังจะจัดตัง้ กระบวนการให้ธนาคารของทัง้
คืบหน้าของแผนงานหลักด้านการพัฒนาอย่างยันยื
่ น หรือการ
สองประเทศสามารถให้บริการด้านตลาดตราสารหนี้แก่ผลู้ งทุน
จั ด ท า Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market
ทัวโลกได้
่
และในขณะเดียวกัน MAS ได้หารือกับ สานักงาน
ซึ่ง ควรจะต้อ งระบุ ร ายละเอีย ด อาทิ มาตรฐานการเปิ ด เผย
ก.ล.ต. ของจีน (China Securities Regulatory Commission:
ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ การรับรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของ
CSRC) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนของทัง้ สองประเทศ
ผู้ท่เี กี่ยวข้อง นอกจากนัน้ ยังได้ขอ้ สรุปเรื่องการรับฟิ ลปิ ปิ นส์
(capital market connectivity) และได้ต กลงร่ ว มกัน เพื่อ สร้า ง
เข้าเป็ นภาคีในกรอบความร่วมมือในการขายกองทุนรวมหรือ
ความแข็ ง แก่ ง ในการก ากั บ ดู แ ลข้ า มตลาดเพื่ อ ให้ ต ลาด
ASEAN Collective Investment Scheme เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก
หลักทรัพย์และตลาดอนุพนั ธ์มคี วามแข็งแกร่งและมันคง
่
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย อีกหนึ่งความคืบหน้า คือ การเปิ ด
ให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ทาหน้าที่วิเคราะห์และแนะนา  ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
การลงทุน รวมทัง้ การเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ระหว่าง
กัน ได้ ซึ่ง ปั จ จุ บ ัน มี มาเลเซีย สิง คโปร์ ไทย และฟิ ลิป ปิ น ส์
กั บ SMM Information & Technology ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
และยัง หารือ เกี่ย วกับ การท างานร่ ว มกัน ในการติด ตามแนว
เกีย่ วกับเหล็กในจีน เพื่อสร้างพันธมิตรและส่งเสริมธุรกิจสินค้า
ทางการก ากั บ ดู แ ลสิ น ทรัพ ย์ ดิ จิ ท ัล พร้ อ มส่ ง ต่ อ ก.ล.ต.
โภคภัณฑ์
เวียดนามเป็ นเจ้าภาพการประชุมในครัง้ ต่อไป
 ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ลงนามบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ
Clearing: HKEX) ออกคาแนะนา (guidance) สาหรับ บริษัท
มณฑลซานซี เพื่อ ส่งเสริ ม ความร่ว มมือ ด้า นตลาดทุน และ
ต่างประเทศที่ต้องการเข้าจดทะเบียนในฮ่องกง เพื่อปรับปรุง
ส่งเสริมให้บริษทั ในซานซีเข้ามาจดทะเบียนในฮ่องกง
ช่องทางการเข้าถึงตลาดทุนฮ่องกงและอานวยความสะดวกใน
การยื่นสมัคร โดยมีการเผยแพร่กระบวนการและแบบฟอร์ม
มาตรฐานสาหรับบริษทั ใหม่ทจ่ี ะเข้ามาจดทะเบียน พร้อมเพิม่
คาถาม-คาตอบทีส่ อบถามเข้ามาบ่อยไว้บนเว็บไซต์ของ HKEX
ด้วย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และ ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน มุ่งเชื่อมต่อการลงทุน
ของทัง้ สองประเทศ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การขยายเครือ ข่ า ยลู ก ค้า และการศึก ษาโอกาสการพัฒ นา
ทางเลือกทางการเงินข้ามตลาด รวมถึงงานวิจยั
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) และ ธนาคาร
แห่ ง ชาติ ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (Swiss National Bank: SBN)
ร่วมมือศึกษาเทคโนโลยีในการนาเงินดิจทิ ลั ของธนาคารกลาง
มาใช้ในการซือ้ ขายและชาระราคา tokenized assets ระหว่างผู้
ร่วมตลาด รวมถึงการเชื่อมต่อระบบชาระราคาระหว่างธนาคาร
หรือการออกโทเคนสวิสฟรังก์ในแบบดิจทิ ลั เพื่อรองรับการซือ้
ขายบน SIX Digital Exchange (SDX) ผ่านแพลทฟอร์ม DLT





Eurex ขยายความร่ว มมือกับ MSCI โดยได้ลงนามข้อตกลง
ระยะยาวด้านใบอนุ ญาตฟิ วเจอร์สและออปชัน่ ทัง้ นี้ MSCI จะ
ใบอนุญาตดัชนีแก่ Eurex เพื่อพัฒนาฟิ วเจอร์อา้ งอิงดัชนี MSCI
Index-linked ESG Derivatives and Total Return Future
ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย (Nigeria Stock Exchange: NSE)
และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ลัก ซั มเบิ ร์ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ร่ ว มกั น ล งน า ม ใ น บัน ทึ ก ข้ อ ต กล ง
ความร่ วมมือ ด้านการขยายตลาดตราสารหนี้ สีเขีย ว (Green
Bond Markets)

7—10 ตุลาคม 2562 ผู้บ ริห ารตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม WFE GA ครัง้ ที่ 59 ณ ประเทศสิง คโปร์ เพื่อ รับ ทราบและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับพัฒนาการทีส่ าคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทัวโลก
่
นอกจากนัน้ ยังได้หารือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านตลาดทุนและภาคเอกชนในสิงคโปร์ดว้ ย
29 ตุลาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจากบริษทั Principal Financial Group ให้การบรรยายข้อมูลภาวะตลาด
ทุนไทย พร้อมนาเยีย่ มชม Investory

30 ตุลาคม —1
พฤศจิ กายน 2562

ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเยือนนครเซินเจิน้ เพือ่ เข้าหารือโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขา้ มตลาดระหว่างไทย-จีน พร้อมจัดงาน Thailand-China Capital Market Seminar ครัง้ ที่ 2 และจัด
โรดโชว์บริษทั จดทะเบียนไทย ผ่าน V-Next Platform ณ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้
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