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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม าเลเซี ย ( Bursa Malaysia) ขยาย
ระยะเวลาให้แก่บริษัทจดทะเบียนทีม่ งี วดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31
มีนาคม 2563 ในการนาส่งรายงานประจาปี และงบการเงินที่
ผ่ า นการสอบทานแล้ว ออกไปอีก 1 เดือ น หรือ จนถึ ง 31
สิงหาคม 2563
พนักงานของ ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) บริจาคเงิน 120,000 ริงกิต เพื่อจัดซือ้ อุปกรณ์
ป้ องกัน ให้ แ ก่ ผู้ ท่ี ป ฎิ บ ัติ ง านทางการแพทย์ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป่ วย และสิ่ง ของที่จ าเป็ น มอบให้แ ก่ ผู้ ท่ี
ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19
ธ น า ค า ร ก ล า ง สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of
Singapore: MAS) อนุ ญาตให้สถาบัน การเงิน เปิ ดให้บ ริก าร
ลู ก ค้ า ตัง้ แต่ 2 มิถุ น ายน 2563 เป็ นต้ น ไป โดยยัง ต้ อ งคง
มาตรการลดความเสีย่ งการติดเชือ้ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
เพื่อรองรับการใช้บริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม พนักงาน
ส่วนใหญ่ยงั คงทางานจากบ้าน
ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore:
MAS) สมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ (Securities Industry
Council: SIC) แ ล ะ Singapore Exchange Regulation
(SGX RegCo) กาหนดมาตรการผ่อนผันเป็ นการชัวคราวให้
่
บริษทั จดทะเบียนและบุคคลใดๆ ทีม่ กี ารออก right issues และ
ควบรวมกิจการ (take-over or merger) สามารถจัดทาคาเสนอ
ซื้อ (offer document) และเผยแพร่ผ่านระบบ SGXNET หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน Hard Copy
จนถึง 30 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผู้ถือ
หุ้นได้รบั แจ้งข้อมูลสาคัญ บริษัทยังคงต้องนาส่งเอกสารแจ้ง
ช่องทางการเข้าถึง offer document ดังกล่าวและแบบตอบรับ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ hard copy
รัฐบาลญี่ ปุ่นออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสมทบ
ทุนในกองทุนช่วยเหลือของกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF)
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ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
สมาคมฟิ นเทคสิ งคโปร์ (Singapore FinTech Association:
SFA) และ AMTD Group จัดตัง้ โครงการให้ทุนแก่ฟินเทคใน
สิงคโปร์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19 จานวน 6 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ โดยแบ่งเป็ นทุนสาหรับ 1) การดาเนินงาน เช่น
เงินเดือน และค่าเช่า 2) บริษทั ฟิ นเทคทีส่ ามารถทา POC กับ
สถาบันทางการเงิน บนแพลทฟอร์ม API Exchange ได้
นอกจากนี้ ยังมีทุนให้แก่นกั ศึกษาทีฝ่ ึกงานในบริษทั ฟิ นเทคอีก
ด้วย รายละเอียดในอินโฟกราฟฟิ ค https://www.mas.gov.sg/-/
media/MAS/News/Media-Releases/2020/Info-graphic_MAS
-SFA-AMTD-FinTech-Solidarity-Grant-1.pdf
หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลการเงิ น ญี่ ปุ่ น (Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) ออกมาตรการเพิ่ ม เติ ม ในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 1) ขยายเวลาให้กลุ่มธนาคารใน
ภูมภิ าคทีม่ คี วามประสงค์ยน่ื ขอความช่วยจากรัฐบาลด้านเงินทุน
จากเดิมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็ น 31 มีนาคม 2569 2)
รายงานการตรวจสอบและรายงานการเงินที่มีผลกระทบจาก
COVID-19 สามารถยื่นขอขยายเวลากับหน่ วยงานกากับดูแล
การเงินตามความเหมาะสม 3) โครงการเงินสมทบจากรัฐบาล
เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม SMEs และบริษทั ขนาดเล็กทีม่ ผี ลกระทบทา
ให้ ย อดขายลดต่ า อย่ า งเฉี ย บพลัน สามารถสมัค รเข้า ร่ ว ม
โครงการได้ตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป 4) ให้
บริษทั สมาชิกเปิ ดทาการ โดยยึดหลักระมัดระวัง 3 Cs “Closed
spaces, Crowded places, และ Close-contact settings” และ
ลดจานวนพนักงานในการทางานเป็ นร้อยละ 70
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
ออกมาตรการในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 ดัง นี้ 1) ตลาด
หลัก ทรัพ ย์โ ตเกีย ว (Tokyo Stock Exchange: TSE) แจ้ง ถึ ง
มาตรการผ่อนปรนของหน่ วยงานกากับดูแลญี่ป่ ุนเกี่ยวกับการ
จัดส่งรายงานการตรวจสอบ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่
บริษัทจดทะเบียนที่มผี ลกระทบกับธุรกิจเนื่องจาก COVID-19
2) TSE ขยายก าหนดการส่ ง รายงานเกี่ย วกับ แผนงานหรือ
เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนเป็ นสิน้
เดือนธันวาคม 2563
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ก.ล.ต. นิ วซี แ ลนด์ (Financial Markets Authority: FMA)
ออกมาตรการ No ActionRelief ที่สบื เนื่องจากการระบาดของ
COVID-19 โดยเปิ ดให้สมาชิกทีอ่ าจมีหรือจะมีการดาเนินงานที่
ขัด ต่ อ กรอบเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ อ ัน เป็ นผลจาก COVID-19
สามารถแจ้ง มายัง FMA เพื่อ ขอการผ่ อ นผัน ได้ โดย FMA
ไม่ได้มมี าตรการลงโทษแต่อย่างใด โดยมุ่งให้สมาชิกสามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่ อเนื่องและมีการสื่อสารกับลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ
ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) ขยายเวลาการจัด ส่งรายงาน
ทางการเงินสาหรับบริษทั จดทะเบียนและทีย่ งั ไม่ได้จดทะเบียน
ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 และได้ปรับ
มาตรการ No Action สาหรับบริษัททีไ่ ม่ได้จดั การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายใน 5 เดือน หลังสิน้ สุดปี งบการเงิน ตัง้ แต่ 31 ธันวาคม
2562 ถึง 7 กรกฎาคม 2563 แต่ได้ดาเนินการภายใน 7 เดือน
หลัง สิ้น สุ ด ปี ง บประมาณ ทัง้ นี้ ครอบคลุ ม บริษัท ที่ส้นิ สุ ด งบ
การเงิน ในช่ ว งเดือ นมิถุ น ายน – กรกฎาคม 2563 ที่ไ ปจัด
ประชุมในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย แม้ไม่ได้
จัดการประชุมภายในสิน้ ปี 2563 ก็ตาม
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (Bolsas y Mercados Españoles:
BME) จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือ รวม
มูลค่า 1 ล้านยูโร เพื่อมอบให้แก่กองทัพสเปนในการจัดการ
ป้ องกันการแพร่เชื้อของโคโรน่ าไวรัส ซึง่ เป็ นหนึ่งในมาตรการ
ของ BME ในการให้ค วามช่ ว ยเหลือ ในสถานการณ์ วิก ฤติน้ี
ปั จจุบนั พนักงาน BME ร้อยละ 97.5 ทางานจากทีบ่ า้ น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อร์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) ผ่อนคลายกฎเกณฑ์สาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ท างเลือ กของ GPW ได้ แ ก่ NewConnect และ
Catalyst โดยขยายเวลาเปิ ดเผยงบการเงิ น งวดปี 2562
ออกไป 2 เดือน และขยายเวลาเปิ ดเผยงบการเงินไตรมาสแรก
ของปี 2563 ออกไปอีก 45 วัน เพื่อบรรเทาภาระของบริษัท
จากวิกฤติ COVID-19
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
บริจาคเงิน 100 ล้านรูเบิลรัสเซีย เพื่อช่วยผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัส เพื่อนาไปซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์
และอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ตัว เอง เพื่อ ช่ ว ยเหลือ บุ ค ลากรทางการ
แพทย์ องค์กรเพื่อสังคมและผูส้ งู อายุ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE)
ร่วมมือกับองค์กรการกุศลของกาตาร์ ดาเนินโครงการแจกจ่าย
อาหารให้ก ับ แรงงานที่ข าดแคลนและชุ ม ชนด้อ ยโอกาส ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ แผนงานด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในช่ ว ง
วิกฤติ Covid-19
ตล า ด หลั ก ท รั พ ย์ อี ยิ ป ต์ ( Egyptian Exchange: EGX)
พัฒนาระบบสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูร้ ่วมตลาด เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงบทบาทของตลาดทุนในช่วงวิกฤติ COVID-19
ผ่านแพลทฟอร์ม Social Media 3 รายการ 1) EGX TALKS ซึง่
ให้ผู้ บ ริห ารของบริษัท ที่เ กี่ย วข้อ งในตลาด สื่อ สารข่ า วสาร
พัฒนาการล่าสุด แผนกลยุทธ์และแผนการรับมือต่อสถานการณ์
ต่ า งๆ 2) EGX Course เป็ นวิดีโ อให้ค วามรู้ท างการเงิน แก่
บุคคลทัวไป
่ โดยเน้นบทบาทของตลาดทุนต่อเศรษฐกิจ 3) IR
Highlight สาหรับรายงานผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียน
ก.ล.ต. ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Capital Market Authority:
CMA) ประกาศขยายเวลาการส่งรายงานประจาปี 2563 ของ
กองทุ น ออกไปจากเดิม ภายใน 20 วัน เป็ น 90 วัน และอยู่
ระหว่างพิจารณาขยายเวลาส่งงบการเงินของบริษทั จดทะเบียน
เพื่อบรรเทาภาระของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
European Securities and Markets Authority (ESMA)
ออกแถลงการณ์ เ รีย กร้ อ งให้ เ น้ น ความโปร่ ง ใสในรายงาน
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในรายงานทางการ
เงินรอบครึง่ ปี ของบริษทั จดทะเบียน
ก.ล.ต. แคนาดา (Canada Securities Regulators) เปิ ดให้
บริษทั จดทะเบียนจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่าช้าได้จากเหตุการณ์
COVID-19
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หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลตลาดทุ น แคนาดา (Canadian
Securities Administrators: CSA) จั ด ท า แ น ว ท า ง เ พื่ อ
ปกป้ องนักลงทุนในช่วงเหตุ การณ์ ระบาดของไวรัส ผ่านการ
ออกเกณฑ์บงั คับใช้ การให้ความรู้ และการออกนโยบายที่
เกีย่ วข้อง เน้นป้ องกันการฉ้อโกงด้านการลงทุน การสนับสนุ น
ให้นกั ลงทุนทบทวนเป้ าหมายทางการเงิน เป็ นต้น
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ Intercontinental Exchange (ICE)
บริจาคเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุ นด่านหน้าในการให้
การช่ ว ยเหลือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
COVID-19 ทัวโลก
่
ครอบคลุม 35 ประเทศ ที่ ICE มีสานักงาน
อยู่ ซึ่ ง ICE ได้ ป ระกาศรายชื่ อ รวม 41 แห่ ง ครอบคลุ ม
สานักงานของ ICE และ องค์กรสาธารณะต่างๆ
Commodity Futures Trading Commission ออกคาแนะนา
แก่ลกู ค้า (customer advisory) ถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การลงทุ น ในเครื่อ งมือ ทางการเงิน (trading vehicles) เช่ น
ETPs หรือ กองทุ นรวม ที่อ้า งอิง สัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าหรือ
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยหวังผลกาไรจากการฟื้ นตัวของสินค้าโภค
ภัณฑ์ในช่วงวิกฤติการระบาดของไวรัสหรือต้องการเพิม่ ความ
หลากหลายในการลงทุน ให้มคี วามระมัดระวังเพิม่ ขึน้ แม้จะมา
ในรูปแบบ ETPs หรือกองทุนรวม แต่กต็ ่างจากกองทุนทีล่ งใน
หุ้น ตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ ที่อาจไม่ได้เปิ ดโอกาสให้
นักลงทุน ทาก าไร จากส่ว นต่ างของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใ น
ระยะยาว
กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) ให้การช่วยเหลือในหลายประเทศในการรับมือกับ
เหตุการณ์ระบาดของไวรัส ทัง้ ในด้านการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ยูเครน และด้านเงิน ทุน (ดอลลาร์สรอ.)
อาทิ จอร์แดน (396 ล้าน) อุซเบกิสถาน (375 ล้าน) อาร์เมเนีย
(280 ล้าน) จาไมกา (520 ล้าน) อียปิ ต์ (2.8 พันล้าน) เนปาล
(214 ล้าน) ยูกนั ดา (491.5 ล้าน) ทาจิกิสถาน (189.5 ล้าน)
แคเมอรูน (226 ล้าน) เอกวาดอร์ (643 ล้าน) จอร์เจีย (200
ล้าน) มาลาวี (91 ล้าน) เอธิโอเปี ย (411 ล้าน) มาลี (200 ล้าน)
คอสตาริกา (504 ล้าน) ไนจีเรีย (3.4 พันล้าน)
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ตลาดสิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ CBOE จัด ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี
2563 ในรู ป แบบออนไลน์ โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเข้ า ร่ ว ม
ลงคะแนนเสียง และส่งคาถามได้ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์
Worldline ซึ่ง เป็ น ผู้น าด้า นการท าธุ ร กรรมการเงิน ในยุ โ รป
เผยแพร่ ร ายงาน “World after COVID-19” ระบุ แ นวโน้ ม การ
ระบาดทัวโลก
่
ผลกระทบระยะสัน้ และยาว และแนวคิดสาคัญ
เพื่อสนับสนุ นผูน้ าธุรกิจในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ในอนาคต
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ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange:YSX)
รั บ บริ ษั ท Ever Flow River Group (EFR) เข้ า เป็ นบริ ษั ท
จดทะเบี ย นตั ว ที่ 6 ใน YSX เริ่ ม ซื้ อ ขายวั น แรกเมื่ อ 28
พฤษภาคม 2563 โดย EFR เป็ นผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์
ในประเทศเมียนมา
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ กั ม พู ช า ( Cambodia Securities
Exchange: CSX) รับ Acleda Bank (ACB) ซึ่ง เป็ น ธนาคาร
พาณิชย์รายใหญ่ทส่ี ุดของกัมพูชาเข้าจดทะเบียนใน CSX เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นับเป็ นบริษัทจดทะเบียนตัวที่ 6
ของ CSX นั บ ตัง้ แต่ เ ปิ ด ด าเนิ น การเมื่อ ปี 2555 ACB เปิ ด
ดาเนิ น การมาตัง้ แต่ ปี 2536 มีมูลค่ า ทรัพย์สิน สุท ธิ ณ สิ้น ปี
2562 ที่ 6,100 ล้านดอลลาร์ สาหรับวันแรกของการเข้าซือ้ ขาย
ใน CSX ราคาอยู่ ท่ี 16,200 เรีย ลและปิ ดที่ 16,500 เรีย ล
(ประมาณ 125 – 128 บาท)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 เดือน ตัง้ แต่ 18
พฤษภาคม ถึง 12 มิถุ น ายน 2563 โดยมีผู้เ ชี่ย วชาญจาก
อุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ กว่า 85 ท่าน จากประเทศต่างๆ
กล่ า วถึ ง มุ ม มองต่ อ เศรษฐกิจ ของโลก และสิ่ง ที่จ ะเกิด ขึ้น
หลัง จากสถานการณ์ โ ควิด 19 รวมถึง ผลกระทบและความ
เชื่อมโยงระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
สัมมนาดังกล่าวเปิ ดให้ระดมทุนผ่านโปรแกรมการกุศล SGX
Bull Charge อี ก ด้ ว ย สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ท่ี https://
www.sgx.com/commodities-unplugged
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ Economic Society of Singapore (ESS) เปิ ดรับสมัคร
ผู้เ ข้า แข่ ง ขัน เขีย นเรีย งความ แสดงแนวคิด วิเ คราะห์ แ ละ
ความเห็นที่โต้แย้งเกีย่ วกับกลไกการตัง้ ราคาทีค่ าดว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกาหนดราคา
ตลาดควรจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ไม่รวมศูนย์หรือไม่ ซึ่งใน
อดีต การค้นพบราคาและเกิดราคาอ้างอิงมาจากการรวมศูนย์
เปิ ดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) จะ
สิน้ สุดข้อตกลงด้านการใช้ไลเซ่นของ MSCI ในเดือนกุมภาพันธ์
2564 ยกเว้ น สัญ ญาฟิ วเจอร์ ส และออปชั น่ อ้ า งอิ ง MSCI
Singapore Index ทีย่ งั คงเปิ ดให้มกี ารซือ้ ขาย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ต่อสัญญาประธานกรรมการเพิม่ อีก 2 ปี และ
เตรีย มดาเนิ น โครงการสรรหาผู้ท่ีจ ะมาดารงต าแหน่ ง Chief
Executive คนใหม่แทนนายชาร์ส ลี ซึ่งแสดงเจตจานงที่จะไม่
ต่อสัญญาทีจ่ ะสิน้ สุดในเดือนตุลาคม 2564 หลังดารงตาแหน่งมา
นับ 10 ปี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
SSE STAR Market ระบุ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในอู่ ฮ ัน่ 2 แห่ ง
สามารถจัดทารายงานประจาปี ได้ทนั ตามกาหนดเวลาและผล
ประกอบการของบริษทั จดทะเบียน STAR ในปี แรกของการจด
ทะเบีย นบรรลุ ต ามเป้ า หมายและโดดเด่ น ในด้า นนวัต กรรม
เทคโนโลยีและวิทยาการ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา
ถือเป็ นองค์ประกอบทีบ่ ริษทั ให้ความสาคัญทีส่ ุดและเป็ นตัวจักร
สาคัญในการขับเคลื่อ นองค์ก ร ผลก าไรสุท ธิร้อ ยละ 40 อยู่ท่ี
มูลค่า 50-100 ล้านหยวน และร้อยละ 50 อยู่ท่มี ูลค่ามากกว่า
100 ล้านหยวน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
รายงานผลประกอบการสิน้ ปี 2562 รายได้เติบโตทีร่ ้อยละ 2.1
เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่ง มาจากรายได้บริก ารชาระราคาและ
บริก ารข้อ มูลที่เ พิ่ม ขึ้น โดยรายจ่ า ยเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 8.2 จาก
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ยื่นคาขอไปยังสานักงานคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าของสหภาพยุโรปเพื่อขอคาตัดสินในการอนุ มตั ิให้
LSEG เข้าซือ้ กิจการของบริษทั Refinitiv โดยสหภาพยุโรปแจ้ง
ว่าจะให้คาตัดสินภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
จากการสารวจของ Global Data พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2563
อินเดียได้แซงจีนขึน้ เป็ นแหล่งการลงทุนด้านสตาร์ทอัพฟิ นเทค
ทัง้ ในด้านมูลค่าและปริมาณของดีลการลงทุน ทัง้ นี้ สืบเนื่องจาก
จีนได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัส
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ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) จัดตัง้ คณะทางานเยาวชนและ
การเงิน ขึ้น ทัง้ นี้ กลุ่ ม เยาวชนในออสเตรเลีย มีท ัก ษะด้า น
การเงินที่ดีทงั ้ ในการบริหารเงินและการวางแผนเพื่ออนาคต
จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ข อ ง Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) เพื่อ สารวจความ
เข้ า ใจของเด็ ก วั ย 15 ปี ด้ า นการเงิ น พบว่ า เยาวชน
ออสเตรเลียทาได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเป็ นจัดอยู่ลาดับที่ 5 จาก 20
ของประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ เยาวชนออสเตรเลี ย ให้
ความสาคัญต่อความรูก้ ารเงินทัง้ จากในโรงเรียนซึง่ จัดให้การให้
ความรู้ ท างการเงิน อยู่ ใ นหลัก สู ต รด้ ว ย และนอกโรงเรีย น
เยาวชนออสเตรเลีย เป็ น ผู้บ ริโ ภคที่แ อคทีฟ มีก ารก าหนด
เป้ าหมายการเงิน ซือ้ ของออนไลน์ ใช้บตั รเดบิต และชาระเงิน
ผ่านมือถือ รวมถึงการจัดการเงินที่ซบั ซ้อนขึน้ อาทิ การออก
จากโรงเรียน การศึกษาต่อ การย้ายออกจากบ้าน เป็ นต้น
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) จัดงาน Medcap Form ครัง้ ที่
16 ในรูปแบบออนไลน์เป็ นครัง้ แรก ซึ่งเป็ นการสัมมนา 3 วัน
ประกอบด้ว ยการเสวนา 12 รายการ โดยผู้เชี่ย วชาญสาขา
ต่างๆ ในประเด็นทีเ่ น้นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด
ของไวรัส ซึ่ ง ได้ ร ะบุ ถึ ง การเติ บ โตของตลาดตราสารหนี้
ทางเลือกซึง่ สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจสเปนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
พัฒนาการเศรษฐกิจ ดิจิทลั และโอกาสการเพิ่มการลงทุนใน
กลุ่ม SMEs ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมการเสวนากว่าสามพันราย และได้
จัด การประชุ มมากกว่า 1,300 ประชุ ม ระหว่า งตัว แทนของ
บริษทั ต่างๆ กว่า 100 บริษัท และนักลงทุนกว่า 200 ราย ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 52 มาจากต่างประเทศ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
รายงานจานวนนักลงทุนรายย่อยทีม่ บี ญ
ั ชีกบั โบรกเกอร์อยู่ท่ี 5
ล้านราย เพิม่ ขึน้ จากปี ทแ่ี ล้ว 1 ล้านราย โดยนับแต่ต้นปี 2563
จานวนบัญชีนักลงทุนรายย่อยที่เปิ ดใหม่อยู่ท่เี ฉลี่ย 258,000
บัญชีต่อเดือน เทียบกับปี ทแ่ี ล้วที่ 159,000 บัญชีต่อเดือน โดย
ในเดือนเมษายน 2563 มีนักลงทุน 597,000 รายที่มีการซื้อ
ขายอย่ า งน้ อยหนึ่ งครั ้ง ทั ้ง นี้ จ านวนบั ญ ชี Individual
Investment Account (IIA) ทีเ่ ปิ ดไว้กบั MOEX มีมากกว่า 2.2
ล้านบัญชี โดยนับแต่ตน้ ปี มีเพิม่ ขึน้ 583,000 บัญชี
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชัน้ นาในรัสเซีย New Economic School
(NES) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาระดับปริญญา
โท 4 ทุนและศาสตราจารย์เกียรติยศ 1 ทุน เพื่อจัดทางานวิจยั ที่
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ มุ่งเพิม่ ความรูท้ างการเงินในรัสเซีย
ตลา ดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซ มเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) รายงานงบการเงินปี 2562 พบว่ามีกาไร
สุทธิเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2561 พร้อมกันนี้ได้
เผยแพร่รายงานด้านความยังยื
่ น (sustainability report) ฉบับ
แรก ซึ่ ง ระบุ น โยบายด้ า น CSR และกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รได้
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมในรอบปี 2562
ทัง้ นี้ LuxSE จะเน้นด้านการเติบโตของฟิ นเทค โดยปี 2562 ได้
ซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของ Origin ฟิ นเทคที่ตงั ้ อยู่ในลอนดอน ซึ่ง
เน้นกระบวนการออกพันธบัตรทีง่ ่ายขึน้ และได้ลงทุนในบริษัท
สตาร์ทอัพ StarTalers ซึ่ง เป็ น ที่ป รึก ษาด้า นการลงทุน ดิจิท ัล
สาหรับการลงทุ นแบบยัง่ ยืนด้วย และล่ าสุด LuxSE ประกาศ
ผลสาเร็จในการพัฒนา FundsDLT ที่เริม่ มาตัง้ แต่ปี 2560 โดย
ได้เริม่ ใช้การจาหน่ายกองทุนผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) เผย มา ตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค วา ม
ปลอดภัย ด้ า น Cybersecurity ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท ัว่ โลก
ในช่ วงวิกฤติ COVID-19 พบว่ าตลาดหลัก ทรัพ ย์ส่ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการการเชื่อมต่อระบบทางานจาก
ทีบ่ า้ น (remote-working) เช่น ต้องมันใจว่
่ าพนักงานสามารถใช้
VPN ในการต่อเชื่อมเข้ามาทางานได้ผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
และมีการตรวจสอบ การใช้แอพลิเคชันในการท
่
าการประชุ ม
ออนไลน์ เช่ น การไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ แ พลทฟอร์ ม ใดๆ ที่ไ ม่
สอดคล้อ งกับ ความปลอดภัย ขององค์ก ร รวมถึง การบริห าร
จัดการความเสีย่ งด้านการให้บริการระบบของบุคคลภายนอก
ซึ่งต้องมีการตรวจสอบระหว่า งกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การ
เชื่อมต่อระบบเป็ นไปอย่างไม่มขี อ้ ติดขัด อ่านเอกสารฉบับเต็ม
ได้ท่ี https://bit.ly/3etI0IX

5

p

u
d
n
u
o
R
s
e
g
n
a
h
c
x
E
l
a
n
o
ti
Interna

By International Relations Team
Corporate and Strategy (Cont)




สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchange: WFE) แถลงข้อมูลสถิตติ ลาดหลักทรัพย์รวมทัวโลก
่
ปี 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่า เมื่อเทียบข้อมูลปี
2562 และ 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทัวโลก
่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง เอเชีย
และอเมริกา เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32, 30 และ 20 ตามลาดับ มูลค่า
ซื้อ ขายรวมทัว่ โลกลดลงร้ อ ยละ 7 โดยมี เ พีย งทวี ป เอเชี ย
แปซิฟิกทีม่ ลู ค่าซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 ในขณะทีท่ วีปอเมริกา
ยุโรปและตะวันออกกลาง ลดลงประมาณร้อยละ 15 จานวน
บริษัทเข้าใหม่ทวโลกลดลงร้
ั่
อยละ 25 แต่ มูลค่าระดมทุนผ่าน
IPO เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 โดยมูลค่าระดมทุนเฉลีย่ ของบริษทั ทีเ่ ข้า
จดทะเบียนในปี 2562 อยู่ท่ี 166 ล้านดอลลาร์สรอ. เมื่อเทียบ
ข้อมูลในไตรมาส 1/2562 และ 1/2563 พบว่ามูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดรวมลดลงร้อยละ 14 โดยในทวีปอเมริกา เอเชีย
แปซิฟิก และยุ โรปและตะวัน ออกกลาง ลดลงร้อ ยละ 17, 13
และ 7 ตามลาดับ มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
36 มีบริษทั เข้าจดทะเบียนใหม่ 225 บริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.9
จากไตรมาส 1/2562 ซึ่ง แม้ว่ า จะเกิด วิก ฤติ COVID-19 ใน
ไตรมาส 1/2563 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่เดือนละกว่า 70
บริษัท คิด เป็ น มู ลค่ า ระดมทุ น กว่ า 5.5 พัน ล้า นดอลลาร์สรอ.
สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ท่ี https://bit.ly/36q8ecG
สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) ร่ า งหนั ง สื อ ตอบกลั บ ข้ อ หารื อ กรอบ
กฎเกณฑ์ MiFID II/MiFIR ของส านั ก งาน ก.ล.ต. ยุ โ รป
(European Commission) เพื่อ แสดงจุ ด ยืน ของอุ ต สาหกรรม
หลักทรัพย์ในประเด็นสาคัญดังนี้ 1) ข้อมูลหลังการซือ้ ขายควร
จัดเก็บ consolidated tape เฉพาะที่มีการใช้งานที่ชดั เจนและ
เป็ นไปได้ในแง่ของต้นทุนและผลประโยชน์ 2) การจัดเก็บข้อมูล
ซือ้ ขายตามเกณฑ์ของ EU ไม่ได้เพิม่ ผลประโยชน์ให้นักลงทุน
ปลายทาง แต่เป็ นผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของตนเองผ่านการ
ควบคุมราคาตามกฎระเบียบ 3) ไม่ควรจากัดภาระผูกพันในการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (share trading obligation) ของกลุ่มประเทศ
นอก EU 4) สนับสนุ นการใช้งาน FX global code อ่านเอกสาร
ฉบับเต็มได้ท่ี https://bit.ly/2XdWSFJ
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Cboe Global Markets (CBOE) ประกาศซื้ อ กิ จ การของ
MATCHNow ซึ่งเป็ น ตลาดหลัก ทรัพย์ทางเลือ ก (alternative
trading system: ATS) ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในแคนาดา นั บ เป็ นการ
ขยายบทบาทของ CBOE สูต่ ลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ
แห่งหนึ่ง และก้าวสู่ธุรกิจหลักทรัพ ย์ในภูมิภ าคอเมริกาเหนื อ
คาดว่าดีลซือ้ กิจการนี้จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2563 นี้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) เผยแพร่ บ ทความ
ออนไลน์ เ กี่ยวกับ การบริห ารจัด การของตลาดหลัก ทรัพ ย์
เบอร์ มิ วดา (Bermuda Stock Exchange: BSX) ในช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 ซึง่ เป็ นหนึ่งในแพลทฟอร์มทีส่ นับสนุ น
market technology community ที่ครอบคลุมองค์กรต่างๆ ใน
50 ประเทศ โดยครัง้ นี้ ไ ด้เ ปิ ด ให้ BSX ให้ข้อ มูล การบริห าร
จัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า สมาชิก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
พนักงาน ทัง้ นี้ BSX นับ เป็ นประเทศแรกๆ ที่เ ริ่ม ใช้ฟิ นเทค
โดยเป็ นตลาดหลักทรัพย์ทใ่ี ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
มาตัง้ แต่ปี 2536 และเป็ นผู้นาของโลกในด้านการจดทะเบียน
insurance-linked securities ทีม่ มี ลู ค่ากว่า 40 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เมื่อสิน้ ปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 85 ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ี
ออกทัว่ โลกซึ่ง ยัง คงเป็ น ที่ส นใจในกลุ่ ม นั ก ลงสถาบัน เช่ น
กองทุนบาเหน็จบานาญ ในขณะนี้ นอกจากนี้ BSX ยังได้รวม
กิจการเข้ากับทาง Miami International Holdings (MIH) ซึง่ จะ
ช่วยขยายตลาดด้านสินค้าอนุ พนั ธ์และฟิ วเจอร์สในเบอร์มวิ ดา
พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ด้าน (re)insurance อีกด้วย ทัง้ นี้
BSX ได้รบั ความสนใจมากขึน้ ในการเป็ นทางเลือกสาหรับการ
จดทะเบียนตราสารหนี้ต่า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งจาก
ละตินอเมริกาและอเมริกาใต้อกี ด้วย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ MSCI ภายใต้สญ
ั ญา
ใหม่กรอบระยะเวลา 10 ปี มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ร่ ว มกัน ในระยะยาว โดยเตรีย มน าฟิ ว เจอร์สและออปชัน่ ที่
อ้างอิงดัชนี MSCI กลุ่มเอเชียและตลาดเกิดใหม่ 37 รายการ
ซึ่ ง รวมถึ ง ดั ช นี MSCI Thailand (USD) Index และ MSCI
Thailand Net Total Return (USD) Index เข้า จดทะเบียนใน
HKEX โดย MSCI มองว่าฮ่องกงจะยังคงเป็ นศูนย์กลางการเงิน
นานาชาติท่สี าคัญและยังเป็ นการขยายโอกาสการเข้าถึงฐาน
นักลงทุนจีนอีกด้วย ทัง้ นี้ นับเป็ นการตอกย้าถึงบทบาทผู้นา
ของ HKEX ในฐานะศูนย์กลางของเอเชียในการซือ้ ขายอนุ พนั ธ์
และเป็ นอีกก้าวสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการต่างประเทศ
ของ HKEX อนึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ HKEX ได้ เ ปิ ดซื้อ ขายสัญ ญา
ฟิ วเจอร์สอ้างอิง MSCI Asia ex-Japan Index และมีแผนที่จะ
ออกสัญ ญาฟิ วเจอร์ส อ้า งอิง MSCI China A Index อีก ด้ว ย
HKEX เป็ น ผู้น าด้า น IPO ของโลกและเป็ น ตลาดสิน ค้า กลุ่ ม
structured product ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกและตลาด ETF ที่ใหญ่
ที่สุ ด ในเอเชีย รองจากญี่ป่ ุ น ขณะที่ก ารเติบ โตด้า นอนุ พ ัน ธ์
เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 50 ใน 5 ปี ทผ่ี ่านมา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ปรับรายชื่อหลักทรัพย์ทส่ี ามารถชอร์ตเซล
ได้ โดยเพิม่ ใหม่ 24 หลักทรัพย์ และตัดออก 65 หลักทรัพย์
รวมหลักทรัพย์ทช่ี อร์ตเซลได้ทงั ้ หมด 848 หลักทรัพย์ ดูรายชื่อ
ได้จากเว็บไซต์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เดิน หน้ า pilot project ในการเสนอขายกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์แก่ประชาชนทัวไป
่ (publicly offered REITs)
ตามแนวนโยบายของ ก.ล.ต. จีน และ National Development
and Reform Commission (NDRC) โ ดย ไ ด้ เ ต รี ย ม กรอ บ
กฎเกณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุนเพื่อให้พร้อมต่ อ
การเสนอขายในอนาคต ทัง้ นี้ SZSE เป็ น ตลาดแรกที่อ อก
REITs ในจีน โดยได้ออก privately offerd REITs มากว่า 39
กองทุน มูลค่า 77.58 พันล้านหยวน และเป็ นตลาด REITs ที่
ใหญ่ทส่ี ดุ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ร่ ว ม กั บ Shenzhen Securities Information
Company (SSIC) เผยแพร่ ด ัช นี ใ หม่ 5 ธี ม ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่
SZSE Public Health 50 Index, SZSE Yangtze River
Economic Zone 100 Index, SZSE Cloud Technology 50
Index, SZSE Biological Medicine 50 Index แ ล ะ SZSE
Consumer Electronics 50 Index เพื่อเพิม่ ความหลากหลายใน
การลงทุนและเชื่อมโยงสู่สนิ ทรัพย์ท่มี ีคุณภาพใน SZSE โดย
คัดเลือกบริษัทชัน้ นา พิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดในอุ ตสาหกรรมสาธารณสุข เขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่ มน้ า
แยงซี เทคโนโลยีคลาวด์ ยาชีวภาพและผูบ้ ริโภคอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ SZSE Public Health 50 Index นับเป็ นดัชนีแรกทีอ่ า้ งอิง
หุน้ A shares ด้านสาธารณสุข
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ประกาศโครงการทดลอง (pilot project) สาหรับการออก
หุ้น กู้เ อกชนระยะสัน้ เพื่อ ขยายช่ อ งทางการระดมทุ น ให้แ ก่
บริษทั ลดภาระค่าใช้จ่ายในการระดมเงินทุน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัทในการจัดการสภาพคล่อง โดยในช่วง
ทดลองนี้เน้นเสนอขายให้แก่นกั ลงทุนสถาบันเท่านัน้ และผูอ้ อก
จะต้องมีฐานะทางการเงินตามกรอบเกณฑ์ของ SSE
Shanghai International Energy Exchange เปิ ดซื้ อ ขา ย
สินค้าฟิ วเจอร์สอ้างอิงยางแท่ง (TSR 20) เป็ นสกุลเงินหยวน
(CNY) สินค้าดังกล่าวเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ลาดับที่ 4 ที่เปิ ดให้
ผูล้ งทุนทัง้ ในและต่างชาติเข้ามาซือ้ ขาย ต่อจากฟิ วเจอร์สอ้างอิง
สินค้าน้ามัน PTA และเหล็ก
ตล า ด ล่ ว ง ห น้ า ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) เ ต รี ย ม เ ปิ ด ซื้ อ ข า ย สั ญ ญ า ฟิ ว เ จ อ ร์ ส อ้ า ง อิ ง
FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index และ FTSE4Good TIP
Taiwan Market Biotechnology and Medical Care เริม่ ซือ้ ขาย
8 มิถุนายน 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
จัดทาระบบใหม่ “Index Consultation” เพื่อเพิม่ ความโปร่งใสใน
การคานวณดัชนี โดยเปิ ดรับความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็ปไซต์
ขององค์กร
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
ร่วมกับ SCRIPTS Asia นาเสนอบริการใหม่เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ในการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
(Japanese corporate investor events) ทัง้ ภาษาญี่ ป่ ุ นและ
อังกฤษ เริม่ เดือนมิถุนายน 2563 นี้
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
พัฒนาระบบ “CONNEQTOR” เพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้แก่
ETF โดยเป็ นระบบ ETF RFQ Trading Platform
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เริม่ การทดสอบระบบ Corpus ซึง่ เป็ นระบบเพื่อการเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริษทั จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เปิ ดตัวดัชนีใหม่ “Infrastructure Funds Index” ซึง่ เป็ นดัชนีท่ี
ประกอบด้วยกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดทะเบียนใน TSE
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ทีผ่ า่ นมา
ตลาดโภคภัณฑ์โตเกี ยว (Tokyo Commodity Exchange:
TOCOM) จัด ตัง้ โปรแกรมผู้ดู แ ลสภาพคล่ อ งส าหรับ สัญ ญา
ฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง สิน ค้ า น้ า มัน ดิ บ ดู ไ บ น้ า มัน เบนซิน และ
น้ ามันก๊าด เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ผใู้ ช้ตลาดในการทาธุรกรรม
และเพิม่ สภาพคล่องในตลาด
ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) เปิ ดตัว b.Link ซึ่ง
เป็ น แพลทฟอร์ม กลางในการแบ่ ง ปั น ข้อ มู ลระหว่ า งสถาบัน
การเงิน และผู้ใ ห้บริการภายนอก (third-party provider) โดย
ผูเ้ กีย่ วข้องบน b.Link สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างปลอดภัย
ผ่ า น API ซึ่ง มีก ารกรองข้อ มูลผู้เ ข้า ใช้ง านเพื่อ ให้เ กิด ความ
มันใจในการรั
่
กษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน โดย
b.link เริม่ เปิ ดให้บริการทาธุรกรรม 2 ประเภท ได้แก่ 1) ระบบ
บริหารบัญชีสาหรับสถาบันการเงิน โดยผูใ้ ช้บริการสามารถทา
รายการบัญชีของลูกค้าในธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่าน
b.link เช่น การกระทบยอดบัญชี 2) บริการชาระเงินผ่านระบบ
e-banking โดยผู้ใ ห้บ ริก ารสามารถด าเนิ น การหัก บัญ ชีข อง
ลู ก ค้ า ได้ ผ่ า นระบบโดยลู ก ค้ า เพี ย งแค่ อ นุ ม ัติ ร ายการผ่ า น
e-banking
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HANetf ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์ม ETF และ ETC ป้ ายสีขาว (white
label) แห่งแรกของยุโรป ที่ตงั ้ ขึ้นเพื่อสนับสนุ นบริษัทจัดการ
ลงทุนในการออกผลิตภัณฑ์ ได้นา ETFs จานวน 5 กองทุน เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX) ซึ่งเป็ น
การนา Mega Trend หรือแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของ
โลก เข้า สู่ ก ลุ่ ม นั ก ลงทุ น สวิ ส อาทิ Medical Cannabis and
Wellness UCITS ETF ซึ่ ง จะเป็ น ETF แรกที่ เ กี่ ย วโยงกั บ
Cannabis และ HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF
ซึ่ง จะเป็ น ETF แรกด้ า นเทคโนโลยีค ลาวด์ ตลอดจนด้ า น
Emerging Markets Internet & Ecommerce ด้ า น Innovative
Technologies และด้าน Healthcare Innovation
MTS Markets International (MMI) ตลาดตราสารหนี้ในเครือ
ก ลุ่ ม ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล อ น ด อ น ( London Stock
Exchange Group: LSEG) จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง กั บ บ ริ ษั ท
หลัก ทรัพ ย์ Marco Polo Securities (MPS) เพื่ อ ขยายฐาน
ลู ก ค้า เข้า ไปยัง เม็ก ซิโ ก โดย MPS ใช้ แ พลทฟอร์ ม ซื้อ ขาย
อิเล็กทรอนิกส์ MTS BondsPro ให้แก่ลูกค้าสถาบันเม็กซิกนั
เพื่อ ให้เ ข้า ถึง ตราสารหนี้ ภ าครัฐและเอกชนสกุ ลเงิน เปโซได้
สะดวกขึน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดเผยรายชื่อ 25 หลักทรัพย์จากดัชนี MOEX Russia ทีไ่ ด้รบั
อนุ ม ัติ ใ ห้ ซ้ื อ ขายนอกเวลาท าการได้ (after-hours trading)
ในช่วงเฟสแรก กาหนดเริม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นี้ มุ่งขยาย
ตลาดทุนรัสเซียไปยังกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายเพิ่มขึ้นและ
เปิ ดโอกาสการใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการเฮดจ์และ arbitrage
ระหว่างตลาดอนุ พนั ธ์และ fx market และระหว่างแพลทฟอร์ม
ต่างประเทศด้วย
ตล า ด หลั ก ท รั พ ย์ อี ยิ ป ต์ ( Egyptian Exchange: EGX)
เปิ ด ตัว ดัช นี ใ หม่ EGX 100 Equal Weight Index (EWI) เพื่อ
แทนดัชนี EGX 100 เดิม โดย EGX 100 EWI จะประกอบด้วย
บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ส ภาพคล่ อ งและประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินการทีด่ ี 100 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน EGX

8

p

u
d
n
u
o
R
s
e
g
n
a
h
c
x
E
l
a
n
o
ti
Interna

By International Relations Team
Products and Services












ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ประกาศสถิติการซื้อ
ขายอนุ พนั ธ์อ้างอิงหลักทรัพย์นอร์เวย์ ซึ่ง Nasdaq มีสดั ส่วน
เพิม่ ขึน้ อยู่ท่รี ้อยละ 53 ในออปชันอ้
่ างอิงหุ้นรายตัว (จากเดิม
ร้อยละ 20 เมื่อ เดือนมกราคม 2563) โดยมีแ ผนที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ด้วย
CBOE Global Markets ต่ อสัญญาใบอนุ ญาตในการใช้ดชั นี
กับ FTSE Russell อีกเป็ นเวลา 10 ปี จนถึงปี 2573 มุ่งพัฒนา
สิน ค้ า ออปชั น่ อ้ า งอิ ง ดั ช นี FTSE Russell ให้ ห ลากหลาย
เพิม่ ขึน้ อนึ่ง ความร่วมมือระหว่างสององค์กรนี้เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี
2558
CME Group เตรีย มเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาออปชัน่ บนฟิ วเจอร์
สอ้างอิง Micro E-mini S&P 500 และ Micro E-mini Nasdaq100 อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแล
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ B3 ปรับ เกณฑ์ผู้ดู แ ลสภาพคล่ อ ง
(Market Maker) สาหรับสัญญาฟิ วเจอร์สหุ้นรายตัว โดยเพิ่ม
จานวนผู้ดูแลสภาพคล่องจาก 3 เป็ น 5 ราย ลดราคาระหว่าง
bid และ offer ให้แคบลง เพิ่มการปฏิบตั ิห น้ าที่เป็ น 3 ระดับ
เพื่อเพิม่ สภาพคล่อง ให้มรี าคาทีแ่ ข่งขันได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) จัด โปรแกรมฝึ ก อบรม Automated Trading System
(ATS) Certification ในรู ป แบบออนไลน์ เ ป็ นครัง้ แรกให้ แ ก่
สมาชิกทีต่ อ้ งการได้รบั ใบอนุญาตซือ้ ขายใน NSE
Brit Limited (Brit) ร่วมมือกับ Google Cloud มีแผนเปิ ดตัว
Ki ซึง่ จะเป็ นระบบทีใ่ ช้ดจิ ทิ ลั และอัลกอริทมึ เต็มรูปแบบสาหรับ
กลุ่มตลาดประกันภัย Lloyd’s of London ซึ่งระบบอัลกอริทึม
ของ Ki จะสามารถประเมินนโยบายของ Lloyd และประเมิน
ธุรกิจโดยอัตโนมัตผิ ่านแพลทฟอร์มดิจทิ ลั ทีโ่ บรกเกอร์สามารถ
เข้าถึงได้โดยตรง คาดว่าจะเริม่ เปิ ดใช้งานปี 2564

Post Trade Services (Cont)








Sustainability




Post Trade Services


China Construction Bank Asia (CCB Asia) ได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบคุ ณ ลัก ษณะเพื่อ เป็ น ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์แ ละ
บริการด้านหลักทรัพย์ต่างประเทศ ครอบคลุมพันธบัตรยุโรป
(Eurobonds) ของกลุ่ม Clearstream

May 2020

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
ร่วมกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ญี่ปุน เผยถึง pilot testing ของ
แพลทฟอร์ม DLT information sharing platform สาหรับข้อมูล
หลัง การซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ โดยมี เอ็น อีซี คอร์ปอเรชัน่ เป็ น
บริษทั ผูจ้ ดั ทาระบบ
European Energy Exchange (EEX) เปิ ดให้ บ ริ ก ารช าระ
ราคาและส่งมอบให้แก่ลกู ค้ากลุ่มตลาดพลังงานในประเทศญีป่ ่ นุ
Options Clearing Corporation (OCC) ได้ ร ั บ รางวัล Best
Clearing House เป็ นปี ท่ี 3 ติดต่อกัน จาก Markets Media
Dubai Financial Market (DFM) เปิ ดตั ว Dubai Clear และ
Dubai CSD อย่างเป็ นทางการ โดย Dubai Clear นับเป็ น CCP
แห่งแรกของภูมภิ าคสาหรับการชาระราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่
Dubai CSD เป็ นศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง แรกในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
Nasdaq CSD Iceland และ Nasdaq SE ประกาศรวบรวม
กิจการเป็ น Nasdaq CSD SE พร้อมทาธุรกิจในลัตเวีย ลิธวั เนีย
และไอซ์แลนด์



การระบาดของ COVID-19 เอื้อให้โลกก้าวเข้าสู่สงั คมสีเขีย ว
และยุ ติธ รรมมากขึ้น และ social bonds เติบ โตเพิ่ม มากขึ้น
ตล า ด ห ลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซ มเบิ ร์ ก ( Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ได้ส่งเสริมการเติบโตด้าน ESG นี้ ผ่าน
Luxembourg Green Exchange (LGX) มาโดยตลอด โดย
ล่าสุดได้จดั ตัง้ LGX Academy ขึน้ เพื่อสนับสนุ นการศึกษาและ
ขยายบทบาทสู่ก ารให้ค วามรู้ด้ า นการเงิน เพื่อ ความยัง่ ยืน
(sustainability finance)
ตลา ดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซ มเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ร่ ว มกั บ EUROFIMA ออกพั น ธบั ต รสี
เขียว (Green Bond) อายุ 10 ปี รวมมูลค่า 750 ล้านยูโร
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) เสนอบริ ก ารใหม่
Nasdaq ESG Footprint ให้แก่กลุ่มธนาคารและผูล้ งทุนสถาบัน
เพื่อ เป็ นเครื่อ งมือ ในการช่ ว ยติ ด ตามผลด้ า น ESG Impact
หลังจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigeria Stock Exchange:
NSE) ร่ ว ม กั บ Milken Institute เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ จั ด ง า น
Sustainable Capital Markets Forum ในวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน
2 5 6 3 ใ นรู ป แ บ บ ออ นไ ลน์ ( webinar) แ ละ ไ ด้ ร่ ว ม กั บ
International Finance Corporation (IFC) จั ด โ ค ร ง ก า ร
Nigeria2Equal Programme พร้อ มกับ สัม มนาออนไลน์ ว ัน ที่
25 พฤษภาคม 2563
Federation of European Securities Exchange (FESE)
เตรียมร่างข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านการวัดระดับของ
สภาพอากาศ หรือ Climate Benchmarks Delegated Acts ซึง่
เป็ น กฎเกณฑ์เ พื่อ สร้า งความกระจ่ า งของมาตรฐานการลด
คาร์บอนตามแนวทาง Paris-Aligned และ Climate-Transition

Information Technology (Cont)


Rules and Regulation


Information Technology






Stifel Financial Corp (SF) ซึ่ง เป็ น บริษั ท ที่ป ระกอบธุ ร กิจ
วาณิ ช ธนกิจ และบริห ารเงิ น ลงทุ น ในอเมริก า และ ตลาด
หลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ โดย SF จะใช้ระบบเทคโนโลยีของ NASDAQ สาหรับ
ระบบซื้อ ขายทางเลือก (Alternative Trading System) ซึ่งใช้
ชื่อว่า Stifel Crossing Platform (STFX) ทัง้ นี้ มีแผนจะเปิ ดใช้
งานในเดือนมิถุนายน 2563 โดยคาดว่าจะมีสภาพคล่องในการ
ซือ้ ขายจากลูกค้าสถาบันกว่า 3,500 แห่ง
Trading Technologies International, Inc. (TT) เชื่ อ มต่ อ
แพลทฟอร์มกับตลาดหลักทรัพย์อิสตัลบูล (Borsa Istanbul)
โดยสินค้าอนุ พ ันธ์ทงั ้ หมดในตลาดอนุ พนั ธ์อิสตัลบูล (Borsa
Istanbul Derivatives Market: VOIP) จะสามารถซือ้ ขายได้บน
แพลทฟอร์มของ TT เพื่อให้นักลงทุนทัวโลกสามารถเข้
่
าซื้อ
ขายได้
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ร่วมมือกับ R3 ซึง่ เป็ น
บริษทั ผลิตซอฟต์แวร์ โดย Nasdaq จะใช้ซอฟท์แวร์บล็อกเชน
Corda และบริก ารทัง้ ระบบของ R3 ส าหรับ ตลาดสิน ทรัพ ย์
ดิจทิ ลั

May 2020

Options Clearing Corporation (OCC) ซึ่ ง เป็ นส านั ก หั ก
บัญ ชีต ราสารทุ น และอนุ พ ัน ธ์ร ายใหญ่ ข องโลก เลือ กบริษัท
เทคโนโลยี Axoni ในการพัฒนาระบบ DLT เพื่อทดแทนระบบ
การให้ยืมหลักทรัพย์เดิม ซึ่งในปั จจุบนั การให้ยืมหลักทรัพย์
ของ OCC มีมลู ค่ารวมประมาณ 72 พันล้านดอลลาร์สรอ. ซึง่ คิด
เป็ นร้อยละ 13 ของมูลค่าการให้ยมื หลักทรัพย์ทงั ้ อเมริกา โดย
OCC และ Axoni จะเริ่ม พัฒ นาโดยใช้ AxCore ซึ่ง เป็ น ระบบ
DLT บนคลาวน์ ของ Axoni ในไตรมาสสองของปี 2563





ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
ออกแนวทางปฏิบตั ใิ นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดย
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้ น ไป ผู้ใ ห้บ ริก ารไม่
จาเป็ นต้องส่งสื่อโฆษณาให้ SC โดยให้ยดึ ถือแนวปฏิบตั ิใหม่
เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และผ่านช่องทางดิจทิ ลั ให้
มากขึน้
ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
ปรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่ออานวยความสะดวกในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน อาทิ unit trust โดยอนุ ญาตให้สามารถ
ขายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลทฟอร์มของผู้ให้บริการ e-wallet หรือ
e-payment ทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตจาก SC ผูท้ ส่ี นใจสามารถยื่นขอ
เป็ น Recognized Market Operator ได้ตงั ้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
เตรียมจัดทา “Fairness Metrics” เพื่อให้บริษทั ทีน่ า AI ไปใช้ใน
การให้บริการทางการเงิน เป็ นไปอย่างมีความรับผิดชอบ เฟส
แรกจะเริม่ จากการจัดทากรอบกฎเกณฑ์สาหรับสถาบันการเงิน
ในด้านการกาหนดคะแนนความเสี่ยงของเครดิต และการท า
การตลาดกับลูกค้า โดยเตรีย มออก white paper และ opensource code ภายในสิ้น ปี 2563 เพื่อ ให้ส ถาบัน การเงิน และ
ฟิ นเทคสามารถนามาใช้ตรวจสอบเทคโนโลยี AI ของตนได้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ยกเลิกเหตุเพิกถอนกรณีราคาซือ้ ขายขัน้ ต่า (minimum trading
price: MTP) ไม่เป็ นไปตามกาหนด สาหรับหุน้ บนกระดานหลัก
มีผล 1 มิถุนายน 2563 เนื่องจากหุ้นที่อยู่ใน MTP watch-list
ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกบิดเบือนราคา แต่กลับทาให้หุ้นที่อยู่ในการ
เฝ้ า ระวัง กลายเป็ นหุ้นที่เสี่ยงจะถู กเพิก ถอน ขณะที่ SGX มี
เครื่องมืออื่นๆ ทีส่ ามารถป้ องกันและตรวจจับการบิดเบือนราคา
ที่ไ ด้ผ ลอยู่ แ ล้ว นอกจากนี้ ยัง ปรับ ปรุ ง เงื่อ นไขการพ้น เหตุ
watch-list กรณีบริษัทจดทะเบียนมีปัญหาฐานะการเงิน โดย
ปรับปรุงให้การพิจารณาผลการดาเนินงาน ไม่นับรวมรายได้ท่ี
ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ และบริษทั จะไม่สามารถ
พ้นเหตุได้หากผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่ากิจการมีความไม่
แน่ น อนที่มีส าระส าคัญ ที่เ กี่ย วกับ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง
(Going Concern)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ขานรับนโยบายจากภาครัฐในการยกเว้น
อากรแสตมป์ ส าหรับ การโอนหุ้ น ของผู้ท่ีท าหน้ า ที่ market
maker ให้กองทุนอีทเี อฟ (ETF) เพื่อจัดสรรและไถ่ถอน ETF ที่
จดทะเบียนในฮ่องกง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศแนวนโยบายใหม่ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม
สภาพคล่องของ ETPs โดยใช้ new spread และ continuous
quoting market making obligations ส าหรับ ETPs ซึ่ ง เป็ น
หนึ่งในก้าวสาคัญของการปรับปรุงโครงสร้างตลาดเพื่อส่งเสริม
สภาพคล่องให้กบั ETPs ที่จดทะเบียนใน HKEX และเพื่อนา
ฮ่ อ งกงสู่ต ลาด ETP ของภู มิภ าคเอเชีย มีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มิถุนายน 2563 มาตรการใหม่ อาทิ ระบุราคาเคลื่อนไหวขัน้ ต่ า
ของหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในแต่ละช่วงราคาและ ลด tick size ลง
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 80 เมื่ อ เที ย บกั บ spread ปั จจุ บ ั น อนึ่ ง ณ
เมษายน 2563 มี 131 ETPs ที่จดทะเบียนที่ HKEX คิดเป็ น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 295 ล้านดอลลาร์

May 2020

Rules and Regulation (Cont)








ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC) ออกคาแนะนาสาหรับการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยแบ่งเป็ นรูปแบบออนไลน์ตลอดการประชุม (virtual)
และรูปแบบ hybrid ซึง่ เป็ นการประชุมกลุ่มเล็กทีเ่ ปิ ดให้มรี ะบบ
ออนไลน์เชื่อมต่อเข้าสู่การประชุมด้วย ครอบคลุม ด้านการเข้า
ร่วมการประชุมของสมาชิกทีเ่ น้นความต่อเนื่องของการประชุม
การเปิ ดให้ล งคะแนนเสีย งที่ใ ห้ใ ช้ แ บบโพลแทนการยกมือ
ลงคะแนนเสีย ง การก าหนดรายละเอีย ดของวิธีก ารเข้า ร่ ว ม
ประชุ ม ให้ช ัด เจน การจัด การปั ญ หาทางเทคนิ ค ระหว่ า งการ
ประชุม
Euronext ประกาศถอนใบอนุ ญ าตในการประกอบการเป็ น
recongnised investment exchange (RIE) ใ น ส ห ร า ช
อาณาจักร ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานกากับตลาดทุน
ของสหราชอาณาจัก ร (Financial Conduct Authority: FCA)
โดยจะมีผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หลังจาก FCA อนุ มตั ิ
ทัง้ นี้ การดาเนินงานของสานักงาน Euronext London จะไม่ได้
รับผลกระทบจากการยุติสถานะดังกล่าว และ Euronext ยังคง
บทบาทสาคัญในสหราชอาณาจักรต่อไป
Aquis Stock Exchange ออก consultation paper เกี่ย วกับ
การปรับโฉมองค์กรหลังจากที่ Aquis Exchange ได้ซ้อื กิจการ
มา จ า ก NEX Exchange แ ละ ใ ช้ ช่ื อใ ห ม่ ว่ า Aquis Stock
Exchange โดยจะเน้ น ที่ ก ารเติ บ โตของกลุ่ ม SMEs ทั ง้ นี้
ข้อ เสนอครอบคลุ ม การเปิ ด ให้นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยเข้า ซื้อ ขาย
SMEs ตัง้ แต่ ช่ ว ง IPO การเน้ น เพิ่ม สภาพคล่ อ งโดยบริษั ท
จะต้องมีผถู้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีมูลค่าหลักทรัพย์ใน
ครอบครองของประชาชนทัวไปมากกว่
่
าร้อยละ 35 และการ
ห้ามชอร์ตเซล
European Securities and Markets Authority (ESMA)
เผยแพร่ consultation เกีย่ วกับการทาหน้าทีข่ อง SME Growth
Markets ในสหภาพยุโรป ซึ่งได้ปรับเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้
SME Growth Markets ทั ้ง นี้ ESMA มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ SMEs
เข้าถึงตลาดทุนและตระหนักถึงความสาคัญในการเป็ นกลไปที่
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป กาหนดรับ
ฟั งถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
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ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา (Securities Exchange Commission:
SEC) จัด roundtable ในกลุ่มเจ้าหน้ าที่ เพื่อรับฟั งความเห็น
จากนักลงทุน สมาชิก หน่ วยงานก ากับ ดูแลและผู้เชี่ย วชาญ
เกี่ย วกับ ความเสี่ย งจากการลงทุน ในกลุ่ ม ตลาดเกิด ใหม่ ซึ่ง
รวมถึงจีนที่เป็ นตลาดเกิดใหม่ท่ใี หญ่ทส่ี ุดและเป็ นประเทศที่มี
เศรษฐกิจใหญ่ ท่สี ุดเป็ นอันดับสองของโลกด้วย โดยจะหารือ
การยกระดับการตระหนักรูถ้ งึ ความเสีย่ งและวิธกี ารทีจ่ ะช่วยลด
ความเสีย่ งแก่นกั ลงทุน

Alliances (Cont)


ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse) ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ Wind ผูใ้ ห้บริการข้อมูลการเงินชัน้ นา
ในจีน นับเป็ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ต่ างชาติร ายแรกที่เข้ามาเป็ น
พันธมิตรกับ Wind โดยมุ่งพัฒนาเป็ น gateway เพื่อสนับสนุ น
ให้นัก ลงทุ น สถาบันจีน เข้า ถึง ตลาดทุน ยุ โ รปได้สะดวกยิ่ง ขึ้น
ผ่า นข้อ มูลตลาดและบริการของ Deutsche Borse และตลาด
อนุพนั ธ์ทใ่ี ห้บริการโดย Eurex ทัง้ นี้ ยังเป็ นการขยายเครือข่าย
ของ Deutsche Borse ในภูมภิ าคเอเชียอีกด้วย

Alliances




ตลาดล่ ว งหน้ าไต้ หวั น (Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) และ ตลาดอนุ พ ันธ์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia
Derivatives: BMD) ลงนามในข้อ ตกลงความร่ ว มมือ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อ มูลและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ดาเนินงาน และในด้านทีท่ งั ้ สองมีความสนใจร่วมกัน
Trading Technologies International, Inc. (TT) ผูใ้ ห้บริการ
ด้ า นซอฟทแวร์ ก ารซื้ อ ขายและระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ประกาศความร่ ว มมือ เชิง กลยุ ท ธ์ก ับ Zhengzhou Esunny
Information Technology (Esunny) ซึ่ง เป็ น บริษัท ย่ อ ยของ
ตลาดหลักทรัพย์เจิง้ โจว (Zhengzhou Exchange) ทีใ่ ห้บริการ
ด้านแพลทฟอร์มการซื้อขายในจีน โดย TT และ Esunny จะ
ร่ ว มมือ กัน เชื่อ มต่ อ แพลทฟอร์ ม ทัง้ สองแห่ ง เพื่อ ให้ บ ริษั ท
หลักทรัพย์และแพลทฟอร์มการซือขายจากต่างชาติสามารถ
เข้ า ถึ ง ตลาดอนุ พ ัน ธ์ ใ นจี น อาทิ China Financial Futures
Exchange (CFFE), Dalian Commodity Exchange (DCE),
International Energy Exchange (INE), Shanghai Futures
Exchange (SHFE) และ Zhengzhou Commodity Exchange
(ZCE)
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