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ก.ล.ต. เมียนมา (Securities and Exchange Commission
of Myanmar: SECM) เตรียมเปิ ดให้ชาวต่างชาติซอ้ื ขายหุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX)
ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยจะเริ่มต้นที่ชาวต่ างชาติท่ี
อาศัยและทางานในประเทศพม่าก่อนเป็ นอันดับแรก ก่อนทีจ่ ะ
ขยายให้นักลงทุนจากต่ างประเทศในภายหลัง ทัง้ นี้ ปั จจุบนั
ข้อกาหนดการถือครองหุน้ ในบริษัทพม่าโดยชาวต่างชาติอยู่ท่ี
ร้อยละ 35 ต่างจากไทยซึง่ อยู่ประมาณร้อยละ 49
ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
และ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) เตรียม
จัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อปฎิบ ัติหน้ าที่ดูแลกฎเกณฑ์ต่า งๆ แทน
ตลาดหลัก ทรัพย์มาเลเซีย หรือ Bursa RegSub เพื่อให้แยก
วัตถุประสงค์การดาเนินงานให้ชดั เจน ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง การจั ด ตั ้ง ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ
ต่ า งประเทศ อาทิ สิ ง คโปร์ ญี่ ป่ ุ น และบราซิ ล คาดเริ่ ม
ดาเนินการได้ในปี 2563
ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
เริ่มดาเนินการตามแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้
ประกาศออกมาเพื่อช่วยธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก Covid-19
โดย 1) จัดตัง้ กองทุนมูลค่า 500 ล้านริงกิต เพื่อร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน ในบริษัทที่อ ยู่ในระยะเริ่มต้นประกอบธุรกิจและ
ระยะเติบโต เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในมาเลเซีย 2)
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) เพื่อ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็ นระยะเวลา 1 ปี ให้แก่
บริษทั ทีจ่ ะจดทะเบียนในตลาด LEAP หรือ ACE รวมถึงบริษทั
ทีม่ มี ลู ค่าตลาดต่ ากว่า 500 ล้านริงกิตทีจ่ ะจดทะเบียนใน Main
Market ด้วย
ตลาดอนุ พนั ธ์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia Derivatives) มี
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดเป็ น ประวัติการณ์ ในเดือ นมกราคม
2563 โดยมีปริมาณคงค้างของสัญญาอนุ พนั ธ์ทงั ้ หมดรวมกัน
สูงสุด จานวนสัญญาซื้อขายต่ อวันและจานวนสัญญาซื้อขาย
รวมทัง้ เดือน ของสัญญาฟิ วเจอร์ส Crude Palm Oil และสัญญา
อนุพนั ธ์รวมทัง้ หมดสูงทีส่ ดุ
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) มี
ปริมาณการซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นสูงทีส่ ดุ เป็ นประวัตกิ ารณ์ใน
เอเชีย ในปี 2562 สัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มากนี้ มาจากนักลงทุนยุโรป
เป็ น ผลจากการที่อุ ต สาหกรรมอัต ราแลกเปลี่ย นเตรีย มปรับ
กฎเกณฑ์ ใ นการช าระราคา หรือ Uncleared Margin Rules
(UMR) ซึง่ จะทาให้ผซู้ อ้ื ขายต้องเข้าสู่ระบบการชาระราคาทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลาง เพื่อลดต้นทุนในการวางมาร์จน้ิ ทัง้ นี้ ในปี ท่ผี ่านมา
SGX ได้เ ตรีย มพร้อ มรองรับ การปรับเกณฑ์ด ัง กล่า ว โดยได้
พัฒนาสัญญาฟิ วเจอร์ส FlexC ขึ้น อีกทัง้ ร่วมลงทุนในบริษัท
BidFX ด้วย
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) อ อ ก
มาตรการผ่อ นผัน ให้แก่ บริษัท ที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์โคโรน่ าไวรัส โดยให้ย่นื ขออนุ ญาตขยายระยะเวลา
การจัดประชุมสามัญประจาปี สาหรับงบปี ทส่ี น้ิ สุดเดือนธันวาคม
2562 เพื่ออนุ มตั ิผลประกอบการประจาปี ออกไปอีก 2 เดือน
หรื อ ภายใน 30 มิ ถุ นายน 2563 จาก Accounting and
Corporate Regulatory Authority (ACRA) โดยเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนด ทัง้ นี้ การจัดประชุมสามัญประจาปี สามารถ
ท าผ่ า นทางออนไลน์ ไ ด้โ ดยไม่ จ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งให้ผู้ถือ หุ้น มา
ปรากฎตัว ในที่ป ระชุ ม รวมถึง การลงคะแนนผ่ า น proxy ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั จดทะเบียนจะต้องส่งรายงานประจาปี ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นภายใน 15 เมษายน 2563 อย่างน้อย 14 วันก่อนการ
ประชุมสามัญประจาปี
ธ น า ค า ร ก ล า ง สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) ออกมาตรการช่ ว ยเหลือ ธุ ร กิจ ที่ป ระสบ
เหตุการณ์โคโรนาไวรัส ซึ่งได้แก่ การขยายระยะเวลาการชาระ
หนี้และเพิม่ เงินกู้ยมื เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ธุรกิจ
ประกันภัยได้ขยายความครอบคลุมการวินิจฉัยและรักษาโรค
ดังกล่าว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตเกี ย ว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
ประกาศยกเลิกการจัดงานกิจกรรมต่างๆ และการเยีย่ มชมตลาด
หลักทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ออกมาตรการเพื่อ รับ มือ วิก ฤตทางการเงิน (financial
defense line) จากเหตุการณ์ระบาดของ Covid-19 ทัง้ ในด้าน
การเพิ่มความแข็งแกร่งในการสนับสนุ นเงินทุนและการออก
กรอบระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อป้ องกันและควบคุมการระบาด โดย
SSE ได้ป รับ ปรุ ง มาตรการที่เ ป็ น self-regulatory measures
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าตลาดจะดาเนินการต่อไปอย่างราบรื่น พร้อมจัด
ความช่วยเหลือทางการเงินแบบเร่งด่วนสาหรับภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ โดยได้ จ ัด ตัง้ green channel ส าหรับ การออก
พันธบัตรในมณฑลที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคระบาด และเมื่อ
วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 SSE ได้ ส นั บ สนุ น ให้ China
Merchants Fund ใ น ก า ร อ อ ก China Merchants Hubei
Province Local Government Bond ETF ซึ่งเป็ นกองทุนตรา
สารหนี้แรกทีเ่ น้นการป้ องกันและควบคุมโรคระบาด ทัง้ นี้ SSE
ได้เ ร่ ง กระบวนการพิจ ารณาผ่ า น green channel ด้ว ยเวลา
เพีย ง 2 วัน ท าการ นอกจากนี้ SSE ได้อ อกมาตรการเพื่อ
รองรับ การป้ อ งกัน และการควบคุ ม ไวรัส ในกรอบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ครอบคลุมด้านการออกและจดทะเบียนหลักทรัพย์บน
กระดาน SSE STAR Market ที่ยงั ดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
แต่ลดกิจกรรมทีเ่ ป็ นออนไซต์ การทา stock underwriting และ
การจดทะเบียน การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั จดทะเบียน ธุรกิจ
ตราสารหนี้ การปรับ เปลี่ย นกิจ กรรมที่เ ป็ นออนไซต์ การ
ให้บริการและการบริหารงานของกลุ่มบริษทั สมาชิก เป็ นต้น ซึง่
เป็ นในทิศทางเดียวกับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) รายงานภาพรวมการจัดโครงการให้ equity incentive
plan และ employee stock ownership plan ของบริ ษั ท จด
ทะเบียนของ SZSE ในรอบปี 2562 ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญทีม่ ผี ล
ต่อการบริหารงานของตลาดทุนเพื่อตอบสนองต่อภาคเศรษฐกิจ
จริง พบว่า บริษทั จดทะเบียนมีโครงการ equity incentive plan
218 โครงการ ครอบคลุม 3.7 พันล้านหุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ
2.29 ของทุนจดทะเบียนโดยเฉลี่ย และมีโครงการ employee
stock ownership 88 โครงการ ครอบคลุ ม 15.287 พัน ล้า น
หยวน และ 2 พัน ล้า นหุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.03 ของทุ น จด
ทะเบียนโดยเฉลีย่
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ออกมาตรการรองรับ การระบาดของ Covid-19 เพื่อ
สนั บ สนุ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นและผู้ ร่ ว มตลาด ใน 8 ด้ า น
ครอบคลุมการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทจดทะเบียน กิจกรรม
สนับสนุนการอันเดอร์ไรต์และการจดทะเบียน ธุรกิจตราสารหนี้
ธุรกิจของบริษัทสมาชิก ธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจด้านอนุ พนั ธ์
กิจกรรมด้านการบังคับใช้เกณฑ์และกฎหมาย และธุรกิจบริการ
นักลงทุน ตัวอย่างมาตรการ อาทิ การจัดตัง้ ช่องทางพิเศษใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลบริษัทจดทะเบียน การขยายเวลาการจัดทา
รายงานประจาปี ออกไปจนถึง 30 เมษายน 2563 การสนับสนุ น
บริษทั จดทะเบียนจัดการประชุมออนไลน์ การส่งเสริมนักลงทุน
ลงคะแนนเสียงออนไลน์ การสนับสนุ นบริษทั จดทะเบียนให้เน้น
การรับผิดชอบต่ อสังคม การยกเลิกกิจกรรมออนไซต์ การลด
ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นครั ง้ แรกและรายปี ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงออนไลน์ แก่บริษทั
จดทะเบียนในมณฑลหูเป่ ย การจัดกิจกรรมให้คาปรึกษาและ
อบรมออนไลน์ เป็ นต้น นอกจากนี้ SZSE ได้สนับสนุ นเงินทุน
30 ล้านหยวน แก่มณฑลหูเป่ ย เพื่อใช้ในการต่อสูก้ บั โรคระบาด
ด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ร่ ว มกั บ ก.ล.ต ฮ่ อ งกง ร่ ว มกั น แถลง
เกีย่ วกับการรายงานข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนภายใต้เกณฑ์
จดทะเบียน อันสืบเนื่องมาจากเหตุการระบาดของไวรัส โดยจะ
ลดหย่อนเกณฑ์การรายงาน หากมีขอ้ มูลการเดินทางหรือข้อ
ต้องห้ามอื่นๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทารายงานการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น
ตลาดหลักทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) แต่ งตัง้ นายโรแลนด์
ชัย อดีต ผู้บ ริห ารด้านบริก ารหลัง การซื้อ ขายหลักทรัพย์ข อง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง ขึ้น เป็ น Chief Risk Officer (CRO)
เพื่อพัฒนาและประเมินโปรแกรมการบริหารความเสีย่ งสาหรับ
ทัวโลก
่
โดยจะเริม่ ดารงตาแหน่ งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และ
ประจาการทีก่ รุงสต็อกโฮล์ม สวีเดน
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) เตรียมการจัดประชุมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการแปร
สภาพองค์ก รเป็ น องค์ก รที่แ สวงหาก าไร (demutualization)
ครอบคลุมข้อสรุปในการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดเริ่มต้นของ
NSE Group Plc. ทัง้ นี้ สมาชิก ของ NSE ได้อ นุ ม ัติก ารแปร
สภาพดัง กล่า วในที่ป ระชุ ม วิสามัญ สมาชิก เมื่อ เดือ นมีน าคม
2560 ตามด้ว ยการผลัก ดัน The Nigerian Stock Exchange
Bill สูก่ ระบวนการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเมื่อเดือนกรกฎาคม
2561 และการเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ไนจีเรีย เมื่อเดือนธันวาคม
2562
GMEX Group (GMEX) แ ล ะ Digital Partners Network
(DPN) เ ปิ ด ตั ว Seychelles-based Securities,
Commodities and Derivatives Exchange (SECDEX) ซึ่ ง
จะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายสินทรัพย์ได้หลากหลายทัง้
แบบดัง้ เดิมและดิจทิ ลั โดยใช้ระบบซื้อขายและระบบหลังการ
ซื้อ ขายของ GMEX และระบบบริห ารธุ ร กิจ แบบดิจิท ัล ของ
DPN อาทิ ระบบงานกฎหมาย การเงิ น การตรวจสอบ
โครงสร้างการให้บริการและการลงทุนที่รองรับสกุลเงินดิจทิ ลั
ทั ้ ง นี้ SECDEX ก า กั บ ดู แ ล โ ด ย Seychelles Financial
Services Authority (FSA)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท ัว่ โลกกว่ า 75 แห่ ง ที่ เ ป็ นสมาชิก ของ
สมาพัน ธ์ ต ลาดหลั ก ทรัพ ย์ โ ลก (World Federation of
Exchanges: WFE) เตรียมจัดงาน Ring The Bell for Gender
Equality 2020 โดยร่วมลันระฆั
่ งในช่วงเปิ ดหรือปิ ดการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ เพื่อร่วมฉลองวันสตรีสากล ในเดือนมีนาคม 2563
โดย WFE ร่ ว มมือกับ IFC, UN SSE, UN Global Compact,
UN Women และ Women in ETFs ในการสร้างความตระหนัก
ถึงการให้ความสาคัญของความเท่ าเทีย มทางเพศในองค์ก ร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
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สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) เผยแพร่รายงานแนวทางการบริหารความ
เสีย่ งองค์กร อาทิ การวางโครงสร้างทีมงาน ความสัมพันธ์ของ
หน่ วยงานบริหารความเสี่ยงกับส่วนอื่นๆ ขององค์กร รวมถึง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ใ น ร ะ ดั บ
กรรมการบริหาร และความเป็ นอิสระในการดาเนินงาน ซึง่ จาก
รายงานพบว่ า ปั จ จุ บ ัน องค์ก รให้ค วามสาคัญ กับ การบริห าร
ความเสี่ยงเพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับงานทัง้ หมด ทัง้ นี้ การ
แบ่งความรับผิดชอบของงานบริหารความเสีย่ งจะถูกแบ่งเป็ น 3
ระดับ โดย ระดับ 1 คือ คณะกรรมการบริหารทีม่ หี น้าทีห่ ลักใน
การบริหารความเสีย่ งรายวัน ระดับ 2 คือ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งที่รบั ผิดชอบการวางกรอบการบริหารความเสีย่ งใน
ภาพรวมและรายงานต่อผู้บริหาร ระดับ 3 คือ ผู้ตรวจสอบทัง้
ภายนอกและภายในทีเ่ ป็ นอิสระในการประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสีย่ ง ซึง่ บริษทั บางแห่งได้ขยายรูปแบบ โดยมี
ระดับ 4 ซึง่ มีการรายงานไปยังหน่วยงานกากับดูแล
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) ก าหนดราคาซื้อ ขายรายวัน (Daily Price
Limit) สูงสุดในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาปิ ดวันก่อนหน้า
สาหรับการซื้อขายหลัก ทรัพย์ใ น CSX ผ่ า นการซื้อ ขายแบบ
ต่อรองราคา (Negotiated Trading Method) มีผลบังคับใช้วนั ที่
17 กุมภาพันธ์ 2563
ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX)
เพิม่ ความถี่ในการจับคู่คาสังซื
่ อ้ ขาย จากเดิม 4 ครัง้ ต่อวัน (ทุก
1 ชัวโมง)
่
เป็ น 7 ครัง้ ต่ อวัน (ทุกครึ่งชัวโมง)
่
เริ่ม 26 มีนาคม
2563 นี้ ปั จจุบนั YSX เปิ ดทาการซือ้ ขายตัง้ แต่ 9.30–13.00 น.

3

By International Relations Team
Products and Services (Cont)
❖

❖

❖

❖

❖

❖

ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX)
เตรี ย มรับ บริ ษั ท Ever Flow River Group Public Co., Ltd.
(EFR) เข้าจดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2563 นับเป็ นบริษทั
จดทะเบียนรายที่ 6 ของ YSX หลังเปิ ด ดาเนิ นการมาตัง้ แต่
ธันวาคม 2558 EFR ทาธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งในเมียน
มาและตัง้ เป้ าเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) รับ MIDF
Amanah Investment Bank แ ล ะ KAF Equities เ ข้ า เ ป็ น
สมาชิกให้บริการซือ้ ขายในตลาดอิสลาม “Bursa Malaysia-i”
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
รับ Elite Commercial REIT ซึง่ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ในสหราช
อาณาจักร เข้าจดทะเบียน โดยร้อยละ 97 เป็ นอาคารพาณิชย์
ซึ่ง ให้ร ัฐบาลเช่ า ท าให้ปั จ จุ บ ัน SGX มี REIT และทรัสต์ใ น
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมด 44หลักทรัพย์ มีมูลค่าตลาดรวม 115
พันล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สและสว็อปอ้างอิงสินค้าเมทานอล
โดยใช้ราคาอ้างอิงจาก S&P Global Platts daily CFR China
ชาระราคาเป็ นเงินสด เพื่อให้ผใู้ ช้สนิ ค้าสามารถบริหารจัดการ
ความเสีย่ งและค้นพบราคา ซึง่ ในปี ทผ่ี ่านมาประเทศจีนมีความ
ต้องการใช้เมทานอลเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 17 หรือ 69.3 เมตริกตัน
ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) เผยแพร่ข้อมูล 3 ดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์เซิ น
เ จิ้ น ( Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ไ ด้ แ ก่
Shenzhen Component Index, Shenzhen 100 Index, และ
ChiNext Index ประกอบด้วยคาอธิบาย วิธีการคานวณ Fact
sheet องค์ป ระกอบในดัช นี และกราฟแสดงราคาของดัช นี
ขณะเดียวกัน SZSE ก็ได้นา PSE Index, PSEi TRI, และ All
Shares Index ไปเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ในเครื อ
เช่นกัน
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
จั ด ท า แ ละ น า เสนอดั ช นี ใ ห ม่ ภ า ย ใ ต้ ช่ื อ “Tokyo Stock
Exchange Infrastructure Funds Index” โ ด ย อ้ า ง อิ ง จ า ก
กองทุ น โครงสร้า งพื้น ฐานที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
โตเกียว
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) กาหนดจัดพิธเี ปิ ดตัว IPO แบบออนไลน์ แทนการเปิ ดตัว
ใน trading hall เริ่มตัง้ แต่ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นับเป็ น
ครัง้ แรกในประวัติศาสตร์ เพื่อ สนับ สนุ นการจดทะเบีย นของ
บริษัทต่ างๆ ท่า มกลางการระบาดของไวรัส COVID-19 โดย
บริษทั แรกทีจ่ ดั online IPO ceremony คือ BESTORE ซึง่ เป็ น
แบรนด์ขนมทีม่ สี านักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ในเมืองอู่ฮนั ่ ศูนย์กลางการ
แพร่ร ะบาด นอกจากนี้ SSE ได้ออกชุ ดมาตรการเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และการแต่งตัง้ บุคลากรสาหรับ remote contacts ให้แก่บริษัท
ต่างๆ ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนด้วย ทัง้ นี้ ลิงค์ทใ่ี ช้ในการรับชมแบบ
live คื อ http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/
ceremony/
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) สนับสนุ นการออกผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้เพื่อระดมทุน
สาหรับการป้ องกันและการควบคุมโรคติดต่ อ โดยขณะนี้มี 5
ผลิต ภัณฑ์ท่ีอยู่ร ะหว่า งการพิจารณา คิดเป็ น มูลค่าราว 14.6
พันล้านหยวน และมีอกี 5 ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การปรับเพื่อรองรับ
การป้ องกันและการควบคุมการระบาด คิดเป็ นมูลค่า 9 พันล้าน
หยวน โดย SZSE ได้ป รับ ปรุ ง ช่ อ งทาง green channel เพื่อ
รองรับความต้องการในรูปแบบใหม่น้ี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ยกระดับ การจัด อบรมทางไกล (distance training)
ในช่วงเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด โดยพัฒนาขึน้ จากคอร์สออนไลน์ทม่ี อี ยู่เดิม
การจัดอบรมดังกล่าวเน้นสนับสนุ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในบริเวณทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากโรคระบาดและเป็ นอุตสาหกรรมหลักทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ การป้ องกัน โรคระบาดและภาวะฉุ ก เฉิ น ต่ า งๆ คอร์ ส จะ
ครอบคลุมทัง้ ด้านการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน การนา
บริษัท เข้า จดทะเบีย น และจะขยายไปยัง คอร์ส ที่เ ป็ น ความ
ต้ อ ง กา รด่ ว นข อง ต ล า ด รว ม ถึ ง กา รจั ด อ บ รม เฉ พ า ะ
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น กรรมการอิสระ เลขานุ การคณะกรรมการ
ของบริษัท จดทะเบีย น บริษัท จดทะเบีย นรายใหม่ ประธาน
คณะกรรมการ CFO นอกจากนี้ ยังจัดอบรมเพื่อการบังคับใช้
พรบ.หลักทรัพย์ใหม่ การควบรวมกิจการ มาตรฐานบัญชีใหม่
ด้วย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) ร่ ว ม กั บ S&P Dow Jones Indices
(S&PDJI) เปิ ดตัวดัชนี S&P/ASX All Technology Index (All
Tech Index) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดัชนีครอบคลุม
บริษัทจดทะเบียนใน ASX ที่อยู่ในหมวดเทคโนโลยีท่เี ติบโต
รวดเร็ว มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์และความเข้าใจต่อบริษัท และ
เพิม่ โอกาสการลงทุนให้แก่นักลงทุน ทัง้ นี้ ในช่วงเปิ ดตัวมี 46
หลักทรัพย์ คิดเป็ นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 1 แสน
ล้ า นดอลลาร์ เมื่ อ รวมทั ง้ หมด จะมี ท ั ง้ สิ้ น มากกว่ า 200
หลักทรัพย์ทม่ี ลู ค่าเกือบ 1.15 แสนล้านดอลลาร์
ตลาดอนุพนั ธ์ลอนดอน (London Derivatives Exchange:
LDX) ประกาศร่ ว มเป็ นพัน ธมิต รกับ Indigi ในการเปิ ดตัว
บริ ก าร digital security offering (DSO) เพื่ อ ให้ Indigi ใช้
DSO นี้ ใ นการระดมทุ น โดย LDX ใช้โ ครงสร้า งและแพลท
ฟอร์มทีม่ อี ยู่ปัจจุบนั ในการเปิ ดตัว DSO ซึง่ ขณะนี้ยงั คงเป็ นใน
รูปแบบ private placement พร้อมร่วมมือกับ HEXTR Hong
Kong ที่ใ ห้บ ริก ารด้ า นคัด โตเดีย นและทรัส ต์ และ Smarter
Contracts ทีจ่ ดั ทาสัญญาสาหรับโทเคน ทัง้ นี้ Indigi ให้บริการ
investment structure ที่ ค รอบคลุ ม ทรั พ ยากรธ รรมชา ติ
มากกว่ า 1 ล้า นล้า นดอลลาร์ ในฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยมีสิน ทรัพ ย์
ครอบคลุมทัง้ ไม้ ไฟเบอร์ธรรมชาติ มะพร้าวและน้ าตาล ซึ่ง
Indigi ใช้ blockchain และ smart-contract technology เพื่ อ
เพิม่ ความโปร่งใสและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุ นทัง้
คนพื้น เมือ งในฐานะ stakeholder และกลุ่ ม นั ก ลงทุ น ที่เ ป็ น
accredited investors
Eurex เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี STOXX
USA 500 ESG-X ซึ่ง ครอบคลุม ตราสารทุน ในสหรัฐอเมริก า
ยกเว้ น บริษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งการใช้ ถ่ า นหิ น หลัง จากประสบ
ความสาเร็จในการซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี STOXX
Europe 600 ESG-X เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีปริมาณ
การซือ้ ขายกว่า 7 แสนสัญญา
Frankfurt Xetra เตรีย มเปิ ด ซื้อ ขายตราสารทองค า Royal
Mint Physical Gold Securities Exchange Traded
Commodity ถือ เป็ น ตราสารแรกที่มีท องค าของโรงกษาปณ์
แห่งสหราชอาณาจักรเป็ นหลักประกัน โดยทองคาดังกล่าวเก็บ
รักษาอยู่ทห่ี อ้ งมันคงในรั
่
ฐเวลส์
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blocknox GmbH ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง ก ลุ่ ม ต ล า ด
หลัก ทรัพ ย์ ส ตุ ต การ์ท (Boerse Stuttgart Group) มีแ ผน
ขยายการให้บ ริก ารเป็ นนายทะเบียนให้กบั นัก ลงทุ น สถาบัน
อาทิ ฟิ นเทค ธนาคาร ผูจ้ ดั การกองทุน สาหรับการซือ้ ขายสกุล
เงิ น ดิจิ ท ัล ทัง้ นิ้ blocknox เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารเป็ นนายทะเบี ย น
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั มาตัง้ แต่มกราคม 2562 สาหรับผูใ้ ช้บริการผ่าน
แอพพลิ แ คชั น่ BISON และเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ในตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ ดิ จิ ท ั ล ส ตุ ท ก า ร์ ท ( Boerse Stuttgart Digital
Exchange: BSDEX) ตัง้ แต่กนั ยายน 2562
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดซื้ อ ขายสั ญ ญาฟิ วเจอร์ ส Russian Secured Funding
Average Rate เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยชาระราคาเป็ น
เงินสด สัญญาดังกล่าวอ้างอิงอัตรา CCP-cleared repo orders
และ trades secured ซึง่ ซือ้ ขายอยู่ในตลาดเงินของ MOEX
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
กาหนดเริม่ ทดสอบระบบสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
หลัง เวลาท าการ (after-hours trading facility) เวลา 19.0023.50 น. ในวัน ที่ 2 มีน าคม 2563 โดยมีก าหนดที่จ ะเปิ ด
ให้บริการจริงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ทัง้ นี้ afterhours trading นี้ ในระยะแรก จะครอบคลุม 25 หลักทรัพย์ท่ี
สภาพคล่ อ งสูง สุ ด ภายใต้ด ัช นี MOEX Russia Index โดยจะ
ขยายเป็ นทุกหลักทรัพย์ (39 หลักทรัพย์) ในช่วงปลายปี 2563
มุ่งขยายการเข้าถึงตลาดการเงินของรัสเซียและเปิ ดโอกาสการ
ลงทุ น ด้ว ยกลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น ใหม่ ๆ ซึ่ง รวมถึง hedging และ
arbitrage ระหว่ า งตลาดอนุ พ ัน ธ์แ ละตลาด FX และระหว่ า ง
แพลทฟอร์มนานาชาติดว้ ย
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) พัฒ นาระบบเปิ ดเผยข้อ มู ล ทางการเงิ น
แบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือ XBRL โดย ADX ได้ปรับปรุงประเภท
บัญ ชี (Taxonomy) ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ระหว่ า งประเทศ (International Financial Reporting
Standards: IFRS) เพื่อให้นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถนา
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก
ขึน้ โดยเริม่ ให้บริษัทจดทะเบียนใน ADX รายงานงบการเงินปี
2562 ผ่าน XBRL ตัง้ แต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange: ❖ Nodal Exchange ประสบความสาเร็จในการโอนสัญญาคงค้าง
ทัง้ ฟิ วเจอร์ส และออปชัน่ อ้ า งอิง สิน ค้ า ไฟฟ้ า จาก Nasdaq
NSE) เผยแพร่หนังสือการ์ตูนในชื่อ StockTown เพื่อส่งเสริม
Futures (NFX) ไ ป ยั ง Nodal Clear จ า ก ก า ร ที่ Nodal
ความรู้ทางการเงินในไนจีเรีย ที่เน้นความสาคัญของการออม
และการลงทุน เป็ นเรื่องเกีย่ วกับตัวละครชนชัน้ กลางทีป่ ระสบ
Exchange ประกาศซื้ อ ธุ ร กิ จ สิน ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ข อง Nasdaq
ปั ญ หาทางการเงิน ที่ผ ลัก ดัน ให้ต้อ งการเรีย นรู้เ กี่ย วกับ การ
Futures ส่วนสัญญาก๊าซธรรมชาติ จะมีการโอนย้ายภายในสิน้
ลงทุนและอิสรภาพทางการเงิน นาเสนอทัง้ ในรูปแบบสิง่ พิมพ์
เดือนมีนาคม 2563
และดิจทิ ลั โดยผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.nse ❖ European Energy Exchange (EEX) ขยายการให้บริการซื้อ
-stocktown.com ทัง้ นี้ NSE ให้ค วามสาคัญต่ อการให้ความรู้
ขายไฟฟ้ าในลักษณะบล็อคเทรดสาหรับสินค้าอนุ พนั ธ์ไฟฟ้ าใน
ทางการเงิน มีการจัด workshop แก่กลุ่มวัยรุ่นมากว่า 60,000
ประเทศญีป่ ่ นุ อยู่ระหว่างรอการอนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับดูแล
รายในปี 2562 และเปิ ดให้นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มทีเ่ ริม่ ต้น ❖ CCP12 รายงานเรื่อ งความคืบ หน้ า และความคิด ริเ ริ่ม ใหม่
การท างานเข้า มาชม X-Tours เพื่อ ชม trading floor และมี
สาหรับ OTC Derivatives
โอกาสพบปะกับโบรกเกอร์ดว้ ย
International Exchange (ICE) ประกาศเปิ ดตัวรูปแบบใหม่ Information Technology
ของแพลทฟอร์ม ข้อ มู ล ICE Connect ที่พ ัฒ นาขึ้น เป็ น การ
เฉพาะสาหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ ามันโลก เพื่อเข้าถึง ❖ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) นา
บทวิเคราะห์ตลาดจาก S&P Global Platts ที่เข้ามาร่วมเป็ น
AI เข้ามาใช้ในการเฝ้ าระวังธุรกรรม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
พันธมิตร คาดว่าเริม่ เปิ ดให้บริการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2563
การติดตามธุรกรรมทีม่ คี วามผิดปกติในลักษณะเรียลไทม์
Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศตารางการเปิ ด ❖ ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ อิ นโดนี เซี ย (KSEI) ประสบ
ประมูลสาหรับปี 2563 ของสินค้าทีเ่ กีย่ วกับการปล่อยคาร์บอน
ความสาเร็จในการขึ้นระบบใหม่ โดย Nasdaq ซึ่งจะเป็ นการ
อาทิ Aviation allowances (EUAAs) ซึ่ง จะมีก ารประมูลผ่ า น
เพิ่ม ความสามารถและความเร็ว ของระบบขึ้น 40 เท่ า ของ
ระบบ EU Emission Trading System โดยที่ ICE Futures
ปั จจุบนั และสามารถชาระราคาได้มากถึง 80,000 คาสังต่
่ อนาที
Europe เป็ นผู้ ด าเนิ น การแทนกระทรวงยุ ท ธศาสตร์ ธุ ร กิจ ❖ London Metal Exchange (LME) เลือ กใช้ระบบซื้อขายของ
พลังงานและอุตสาหกรรมแห่งสหราชอาณาจักร
Trading Technologies International, Inc (TT) แ ท น ร ะ บ บ
European Energy Exchange (EEX) เปิ ดตัว แพลทฟอร์ ม
GUI เดิม ของ LME โดยคาดว่ า จะเริ่ม ใช้ร ะบบใหม่ ภ ายในปี
InsightCommodity เพื่อ เป็ น ข้อ มูลให้แ ก่ ผู้ใช้ง านทัง้ ในตลาด
2564
พลัง งานและสิน ค้า โภคภัณฑ์ใน EEX Group โดยให้บ ริก าร ❖ ตลาดหลักทรัพย์โบลีเวีย (Bolivian Stock Exchange) เริม่
วิ เ คราะห์ ให้ ข้ อ มู ล ดิ บ ข่ า วสารต่ า งๆ รวมถึ ง บริ ก ารให้
ใช้ระบบซือ้ ขายใหม่ทช่ี ่อื ว่า SMART BBV ซึง่ พัฒนาโดยตลาด
คาปรึกษาในการซื้อขายและการบริห ารความเสี่ยง และการ
หลักทรัพย์สเปน (BME)
จัดซือ้ ไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ แพลทฟอร์มดังกล่าวได้พฒ
ั นา ❖ ตลาดหลัก ทรัพ ย์โ ตรอนโต (Toronto Stock Exchange:
ร่วมกับบริษทั ซือ้ ขายข้อมูลอีก 7 ราย
TSX) พบปั ญหาด้านเทคนิคซึง่ ทาให้ลูกค้าไม่สามารถส่ง/แก้ไข/
LCH เผยถึงการขยายขอบเขตการให้บริการ CDSClear ให้
ยกเลิก คาสังซื
่ อ้ ขายได้ ส่งผลให้ TSX รวมถึงตลาดหลักทรัพย์
รวมไปถึงการชาระราคาและส่งมอบของ Markit iTraxx Europe
ในกลุ่ม TMX Group ต้องหยุดทาการซื้อขายกว่าสองชัวโมง
่
Subordinated Financials Indexและหุ้ น 30 ตัว ที่อ ยู่ ภ ายใต้
ในช่วงตอนบ่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ดัชนี
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ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
ได้ออกเช็คลิสต์สาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อเป็ นแนวทางให้ผู้ถอื หุ้นใช้
ในการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในด้านการ
ดาเนินธรรมาภิบาลที่ดขี องบริษัท (AGM CG Checklist) เพื่อ
ส่ง เสริม ความมีส่ว นร่ ว มในการประชุ ม ระหว่ า งผู้ถือ หุ้น และ
กรรมการบริษทั
Eurex ขยายขอบเขตของฟิ วเจอร์สอ้างอิง ESG โดยจะทาการ
ออกฟิ วเจอร์สอ้างอิง ESG ใหม่จานวน 6 รายการ แบ่งเป็ น 2
ช่ ว ง คือ เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ และ เดือ นมีน าคม ปี 2563 โดย
ร่วมกับ STOXX และ MSCI
ตลาดค้าทองและสิ นค้าโภคภัณฑ์ดูไบ (Dubai Gold and
Commodities Exchange: DGCX) ร่ ว ม เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
Women’s Empowerment Principles (WEPs) ของ UN และ
UN Global Compact เพื่อ สนับสนุ นด้านความเท่ าเทียมของ
ชายหญิง (gender equality)
European Energy Exchange (EEX) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงานด้านกฏหมายด้านสภาพอากาศต่อ คณะกรรมาธิการ
ยุโรป

Rules and Regulation (Cont)
❖

❖

Rules and Regulation
❖

❖

ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
คลายเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือ Private
Retirement Schemes โดยอนุญาตให้กองทุนสามารถลงทุนใน
สินทรัพย์เสีย่ งได้ เช่น ลงทุนในตลาดต่างประเทศ และในอีที
เอฟอ้างอิงทองคา นอกจากนัน้ ยังผ่อนผันให้สมาชิกสามารถ
ถอนเงินก่อนเกษียณอายุได้หากมีเหตุจาเป็ นตามทีก่ าหนด
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ สานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาสิ งคโปร์ (Intellectual
Property Office of Singapore: IPOS) ร่ ว ม กั น จั ด ตั ้ ง
โ ป ร แ ก ร ม “Intangible Disclosure Evaluation and Audit
Scheme: IDEAS” สาหรับบริษัทจดทะเบียนและที่เตรียมเข้า
จดทะเบีย น เพื่อ สร้า งความตระหนั ก และให้ค วามรู้ใ นการ
ประเมินสิน ทรัพ ย์ท่ีไ ม่ มีตัวตนและส่ง เสริมให้เ ปิ ด เผยข้อ มูล
ดัง กล่ า ว เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ ล งทุ น สามารถทราบถึ ง มู ล ค่ า ของ
สินทรัพย์ทเ่ี หมาะสมได้
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ก.ล.ต. แคนาดา (Canada Securities Administrators:
CSA) เสนอเกณฑ์ใหม่สาหรับการระดมทุนแบบ crowdfunding
ของกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยเพิม่ วงเงินสูงสุดในการระดมทุน จาก 5
แสนดอลลาร์เป็ น 1 ล้านดอลลาร์ และเพิม่ วงเงินสูงสุดของการ
ลงทุ น โดยผู้ ซ้ือ หนึ่ ง ราย จาก 1,500 ดอลลาร์ เป็ น 2,500
ดอลลาร์ และสามารถเพิม่ สูงสุดได้ถงึ 5,000 ดอลลาร์กรณีผซู้ อ้ื
ได้ ร ับ ค าแนะน าจากดีล เลอร์ ท่ีข้ึน ทะเบีย นว่ า การลงทุ น นั น้
เหมาะสมสาหรับผูซ้ อ้ื ทัง้ นี้ ได้เปิ ดให้สาธารณะให้ความเห็นได้
จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
องค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) เผยแพร่ ร ายงานที่ร ะบุ
ประเด็นและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับแพลทฟอร์มการซื้อขาย
คริปโต (crypto-asset trading platforms: CTPs) พร้อมกาหนด
ประเด็น สาคัญ (key considerations) ที่ห น่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล
ควรนามาประกอบการพิจารณาในการออกกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
อาทิ การเข้าถึง CTPs การเก็บรักษาสินทรัพย์ การจัดการความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ความ
น่ าเชื่อถือของเกณฑ์ทค่ี รอบคลุมทัง้ ด้านการตรวจสอบและการ
บัง คั บ ใช้ เ กณฑ์ กลไกการค้ น พบราคา และเทคโนโลยี ท่ี
ครอบคลุมทัง้ ความยืดหยุน่ (resiliency) และความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์

Alliance

❖

ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange:
SIX) ลงนามความร่วมมือและเข้าร่วมเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ Omniex
เพื่อร่วมพัฒนาเกตเวย์เพื่อเชื่อมต่ อแพลทฟอร์มของ Omniex
กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ดิจิท ัล ซึ่ง รวมถึง ตลาดซื้อ ขายสกุ ล เงิน
ดิจิทลั ซึ่ง จะเพิ่มมาตรฐานและความปลอดภัยในการซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทลั และสินทรัพย์ดิจทิ ตั ัลอื่นในอนาคตให้กบั ลูกค้า
ของ SIX
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Dubai International Financial Centre (DIFC) จัดทาบันทึก
ข้ อ ต ก ลง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ Tribe Accelerator ซึ่ ง เ ป็ น
blockchain accelerator รายแรกที่มีร ัฐ บาลสิง คโปร์ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน เพื่อสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่ความรูแ้ ละการ
จัดกิจกรรมระหว่างกัน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) และตลาดหลัก ทรัพ ย์ล ัก เซมเบิ ร ์ก (Luxembourg
Stock Exchange: LuxSE) ร่วมเป็ นพันธมิตรด้านตราสารหนี้
โดยธนาคาร Access Bank ได้เ สนอน ากรีน บอนด์มูลค่ า 15
พัน ล้า นไนรา เข้า จดทะเบีย นใน LuxSE ซึ่ง เมื่อ ดาเนิ น การ
สาเร็จ จะเป็ นกรีนบอนด์ข้ามตลาดรายการแรกภายใต้ความ
ร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ สองแห่ง
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