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ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission: SC) และ ตลาด
หลักทรัพย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ขยายระยะเวลาการ
ห้ามทาธุรกรรมชอร์ตเซลไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
ยังคงอนุญาตให้ market maker ทาธุรกรรมดังกล่าวได้
ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) กลับมาเปิ ด trading floor ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563
หลังจากทีป่ ิ ดการใช้งานตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฟิ ลิ ป ปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) ปิ ดสานักงานใหญ่และ trading floor เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อทาความสะอาด เนื่องจากพบ
พนักงานติดเชือ้ โควิด19
ก.ล.ต. อิ น โดนี เซี ย (Financial Services Authority: OJK)
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ออกมาตรการช่วยเหลือผูท้ อ่ี ยูใ่ นตลาด
ทุ น โดยที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์อิ น โดนี เซี ย (Indonesia Stock
Exchange: IDX) จะจัดหาระบบ IT เพือ่ รองรับสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์ในการปฎิบตั ิง านจากบ้าน และลดค่าธรรมเนียมจด
ทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ล งร้ อ ยละ 50 ขณะที่ ส านั ก หั ก บัญ ชี
อิ น โ ด นี เ ซี ย ( Indonesia Clearing and Guarantee
Corporation: KPEI) ลดเกณฑ์เ งิน กองทุ น ลงจากเดิม ร้อ ยละ
0.01 เป็ น 0.005 ของมูลค่าธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ อิ นโดนี เซี ย (Indonesia Central
Securities Depository: KSEI) ลดค่า ธรรมเนี ย มให้บ ริษัท จด
ทะเบียน อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ e-Proxy การเข้าจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ผ่านคลาวด์ฟันดิ้ง ลดค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์รายปี ลงร้อยละ 50 เฉพาะที่ผ่าน VPN และ
ปรับลดค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์ลงร้อยละ 10 จาก
เดิมร้อยละ 0.005 เป็ น 0.0045 ต่อปี เป็ นต้น มาตรการดังกล่าว
เริม่ ใช้วนั ที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 ธันวาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange:
NYSE) เปิ ด trading floor ในเฟส 2 ให้กลุม่ designated market
makers (DMM) เข้าเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยให้พจิ ารณา
การลดจานวน DMM ลงได้ตามความเหมาะสม
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ขยาย
เวลามาตรการ no-action relief ที่อ อกมาในช่ ว ง COVID-19
ออกไปจากเดิม สิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2563 เป็ นวัน ที่ 30
กันยายน 2563
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ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC) เผยแพร่แผนการดาเนินงานปี 25632564 (ฉบับ ระหว่า งกาล) โดยได้กาหนดมาตรการเร่ ง ด่ ว น 5
ประการเพือ่ จัดการกับความท้าทายทีเ่ กิดจากการระบาดของไวรัส
ได้แก่ 1) การปกป้ องลูกค้าจากความเสีย่ งในช่วงสถานการณ์ ท่ี
เปราะบางสูง 2) การสร้า งความน่ า เชื่อ ถือ ให้กับ ระบบการเงิน
3) การสนับสนุ นธุรกิจในออสเตรเลียในการรับมือผลกระทบจาก
ไวรัส 4) การด าเนิ น แนวทางเพื่อ จัด การกับ พฤติก รรมที่เ ป็ น
อันตราย และ 5) การเสริมศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพือ่
รองรับสถานการณ์ทา้ ทายต่างๆ
ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC) ปรับแก้เกณฑ์คาแนะนาทางการเงิน
และเครือ่ งมือระดมทุนในช่วง COVID-19 โดยได้กาหนดวันสิน้ สุด
การใช้เกณฑ์เหล่านี้ในด้าน share and interest purchase plan
และ trading suspensions relief ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และ
ด้าน advice-related relief ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
CME Group ประกาศเตรียมเปิ ด Eurodollar Options Trading
Pit ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เมือ่ ชิคาโกและอิลลินอยส์ผ่อนปรน
ตามแผนการเปิ ดดาเนินการจนถึงเฟส 5
FIA รายงานผลส ารวจความเห็ น จากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน
อุตสาหกรรม ในด้านผลกระทบจาก COVID-19 ต่ออุตสาหกรรม
อนุ พนั ธ์ ซึ่งพบว่าแม้ผลประกอบการโดยรวมดีท่ามกลางความ
ผัน ผวน ยัง คงมีห ลายปั จ จัย ที่ ต้ อ งศึก ษาเพิ่ม เพื่อ เพิ่ม ความ
แข็งแกร่งให้กบั ระบบ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของมาร์จนิ การชาระ
ราคาและส่งมอบในช่วงภาวะตึงเครียด ผลสารวจทีส่ าคัญ พบว่า
ร้อยละ 76 มองว่า ความผันผวนและไม่แน่ นอนของมาร์จนิ เป็ นสิง่
ที่ควรเพิม่ การระมัดระวัง ร้อยละ 80 เชื่อว่าสมาชิกควรเพิม่ การ
ตระหนักมากกว่า นี้ ว่า ราคาสิน ค้า โภคภัณฑ์ส ามารถติด ลบได้
ร้อยละ 77 เชื่อว่า COVID-19 ทาให้อุตสาหกรรมนี้จะลดจานวน
คนลงอย่างถาวรมากกว่าร้อยละ 10 และร้อยละ 55 เชื่อว่าการปิ ด
ห้องค้าไม่ได้มผี ลต่อสภาพคล่อง
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) ให้การช่วยเหลือด้านเงินทุน (ดอลลาร์สรอ.) ในหลาย
ประเทศเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ ระบาดของไวรัส อาทิ เมียนมา
(357 ล้า น) กินี (148 ล้า น) บาฮามาส (250 ล้า น) ระวัน ดา
(เพิม่ เติม 111 ล้าน) กัวเตมาลา (594 ล้าน) ปาปั ว นิวกีนี (364
ล้าน) ไลบีเรีย (50 ล้าน) เซียรา ลีโอน (143 ล้าน) มองโกเลีย (99
ล้าน) ฮอนดูรสั (531 ล้าน) เกาะโซโลมอน (28.5 ล้าน) บังคลาเทศ
(732 ล้าน)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) และบริ ษัท
หลักทรัพย์ CGS-CIMB มาเลเซี ย จัดงานสัมมนาการลงทุน
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึง่ จัดขึน้ เป็ นประจาทุกปี โดยครัง้ นี้จดั
ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ลงทุนทัง้ รายย่อยและสถาบันเข้าร่วม
กว่า 1,300 ราย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
จับมือ Ucommune ผู้ให้บริการ co-working community ราย
ใหญ่ ท่ีสุด ของจีน ความร่ ว มมือ ดัง กล่ า วเปิ ด โอกาสให้ SGX
ช่ ว ยเหลือ สมาชิก ของ Ucommune ให้มีค วามเข้า ใจในการ
ระ ดม ทุ น ทั ้ง รู ป แ บ บ ต รา สา รทุ น แ ละ ตรา สา รห นี้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภ าพสูงสุด พร้อมสร้า งการเชื่อ มโยงมายังตลาดทุ น
สิงคโปร์ ณ สิ้นปี 2562 Ucommune มีสมาชิกกว่า 710,000
คน จาก 200 แห่ ง ทัว่ 44 เมือ ง ทัง้ ในจีน สิง คโปร์ และ
นิวยอร์ค
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมจัดงานวิ่งการกุศ ลประจาปี เป็ นปี ท่ี 17 เพื่อระดมทุ น
มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ผูเ้ ข้าร่วมงานมาจากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็ นแบบเสมือนจริง โดย
ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนวิง่ สะสมระยะทางรวมกัน โดยมีเป้ าหมายให้
ครบ 100,000 กิโ ลเมตร ระหว่ า งวัน ที่ 30 ตุ ล าคม ถึง 13
พฤศจิกายน 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมเข้าถือหุ้นในกิจการของ BidFX ทัง้ หมดอีกร้อยละ 80
หรือมูลค่า 128 ล้านดอลลาร์ สรอ. มุ่งสู่การเป็ นแพลทฟอร์ม
ให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบ end-to-end พร้อมขยาย
การให้บริการจากฟิ วเจอร์สไปสู่ตลาดซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ น
แบบ OTC ของโลก การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม 2563
ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore:
MAS) เปิ ดโครงการแข่งขัน MAS Global FinTech Innovation
Challenge ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1.75 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ เพื่อ
ค้นหานวัตกรรมที่ช่วยสถาบันการเงินในการตอบสนองความ
ท้าทายต่ อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งได้แก่ โควิด 19 และ
ปั ญหาสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ได้ จ ั ด ตั ้ง มู ล นิ ธิ HKEX ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 17
มิถุนายน 2563 เนื่องในวาระครบรอบการทางานปี ท่ี 20 ของ
HKEX มุ่งเชื่อมต่อและเพิม่ บทบาทของ HKEX ไปยังชุมชนมาก
ขึ้น และพร้อ มกัน นี้ ได้เ ปิ ด ตัว โครงการ Charity Partnership
Programme มูลค่ า 20 ล้า นดอลลาร์ เพื่อ สนับ สนุ นโครงการ
ระยะยาวในด้านความรูท้ างการเงิน ความหลากหลายและการ
เป็ นส่วนหนึ่งทางสังคม การลดความยากจน และความยังยื
่ น
ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม โดยมีพ ัน ธมิต ร The Community Chest of
Hong Kong ซึง่ เป็ นองค์กรการกุศลเข้ามาช่วยบริหารงาน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) จั ด โครงการมอบทุ น การศึ ก ษาระดั บ
มหาวิท ยาลัย เป็ น ครัง้ แรก เพื่อ ส่ ง เสริม การเรีย นด้า นธุ ร กิจ
การเงิน ไบโอเทคและนวัตกรรม โดยเงินทุนสาหรับโครงการนี้
มาจากมูลนิธิ HKEX จานวน 6 ทุน ทุนละ 50,000 ดอลลาร์
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ( Swiss Stock
Exchange: SIX) เข้ า ซื้ อ หุ้ น ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส เปน
(Bolsas y Mercados: BME) จานวน 77,899,990 หุน้ คิดเป็ น
มูลค่า 2,569 ล้านยูโร หรือร้อยละ 93.16 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
การควบรวมกิจการครัง้ นี้จะทาให้กลายเป็ นตลาดที่ใหญที่สุด
เป็ นอันดับสามในยุโรปเมื่อพิจารณาจากรายได้ ทัง้ นี้ SIX จะเข้า
บริห าร BME ในฐานะบริษัท ในเครือ ของ SIX โดยยัง คงเน้ น
สร้างความแข็งแกร่งให้กบั BME ในสเปน การควบรวมทาให้
สามารถขยายฐานลูกค้าในเชิงภูมศิ าสตร์ได้มากขึน้ เพิม่ ความ
หลากหลายของสินค้าและบริการ และส่งเสริมด้านการให้บริการ
ข้อมูลการเงินด้วย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) แถลงความคืบหน้าในการเข้าซือ้ กิจการทัง้ หมด
ของบริษทั Refinitiv ว่าจะให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2563 นี้ อย่างไร
ก็ดี การเข้าซือ้ กิจการดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึก โดย
คณะกรรมาธิก ารยุ โ รปมีค วามกัง วลว่ า การควบรวมกิจ การ
ดังกล่าวจะเป็ นการลดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการ
ซื้อ ขายและการช าระราคาของผลิต ภัณฑ์ท างการเงิน หลาย
ประเภท ทัง้ นี้ คณะกรรมาธิการมีกาหนดพิจารณาถึงวันที่ 27
ตุลาคม 2563
2

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)








CME Group ได้รบั การคัดเลือกจาก IDG’s Insider Pro และ
Computerworld ให้เ ป็ น หนึ่ ง ในร้อ ยบริษัท ที่น่ า ท างานที่สุ ด
สาหรับงานด้านไอทีประจาปี 2563 ในด้านสิทธิประโยชน์และ
ค่าตอบแทน นับเป็ นปี ท่ี 3 ต่อเนื่องกัน
CME Group มอบทุ น การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี Chicago
Star Scholarship จานวน 25 ทุน แก่ผทู้ ่สี าเร็จการศึกษาจาก
Chicago’s community college system เพื่ อ ศึ ก ษาในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็ นเวลา 4 ปี พร้อมด้วยทุนเพิ่มเติมอีก 5,000
ดอลลาร์สรอ. มุ่งเพิม่ โอกาสแก่นกั ศึกษาทีม่ พี น้ื ฐานการศึกษาที่
หลากหลายให้ ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ที่สูง ขึ้น ในด้ า นบัญ ชี
บริหาร คณิตศาตร์ ไอที การเงินและเศรษฐศาสตร์
Cboe Global Markets (CBOE) ประ กาศ เพิ่ ม วงเ งิ น อี ก
จ านวน 250 ล้า นดอลลาร์ เพื่อ ใช้ใ นการซื้อ หุ้น คืน (share
repurchase) มีผ ลทัน ที ท าให้ ณ วัน ที่ 10 มิถุ น ายน 2563
CBOE มีวงเงินเหลือทัง้ หมด 347.6 ล้านเพื่อใช้ในการซื้อหุ้น
คืน โดยที่ผ่านมาได้ซอ้ื หุน้ คืนไปแล้ว 1.9 ล้านหุน้ คิดเป็ นเงิน
201.6 ล้านดอลลาร์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) เป็ น เจ้า ภาพจัด webinar เรื่อ ง Capital Markets in a
Pandemic เมื่อ วัน ที่ 10 มิถุ น ายน 2563 โดยมาให้ ข้อ มู ล
เกีย่ วกับการปรับตัวของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ มี CEO ของตลาด
หลักทรัพย์ไนจีเรีย ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์
ลักเซมเบิร์ก และ World Federation of Exchanges เข้าร่วม
บรรยายในด้านการประยุกต์ใช้ดจิ ทิ ลั ประเภทสินทรัพย์ทก่ี าลัง
เติบโต สภาพคล่อ งของตลาด และบทบาทสาคัญ ของตลาด
หลักทรัพย์ในการสนับสนุ นเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในช่ว ง
วิกฤตการณ์

Products and Services


ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตั ว
ฟี เจอร์สใหม่บนแอพพลิเคชัน่ Bursa Anywhere ทาให้ผลู้ งทุน
สามารถเปิ ดบัญชีกบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบได้ และ
สมัครใช้บริการโอนเงินปั นผลเข้าบัญชี ผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ดังกล่าว
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตั ว
“Bursa Academy” แพลทฟอร์มอีเ ลิร์นนิ่ ง สาหรับ ผู้ลงทุ น ราย
ย่อยในตลาดหลักทรัพย์ อนุ พนั ธ์ และตามหลักศาสนาอิสลาม
www.bursaacademy.bursamarketplace.com
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงหลักทรัพย์รายตัว จานวน 10
หลักทรัพย์ พร้อมซื้อขายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และลง
นามต่ อ สัญ ญากับ MSCI เฉพาะในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ ดัช นี
หลักทรัพย์ในตลาดสิงคโปร์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่วมมือกับสถาบันการกี ฬาแห่งสิ งคโปร์ (Singapore Sport
Institute) จั ด ท าโครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นการเงิ น ผ่ า น
ออนไลน์ เพื่อสร้างทักษะการบริหารจัดการทางการเงินและการ
ลงทุนให้แก่นกั กีฬาและครอบครัว
FTSE Russell ประกาศหลักทรัพย์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงในการ
ทบทวนดัช นี Straits Times (STI) งวดเดือ นมิถุ น ายน 2563
โดยเพิ่ม Mapletree Industrial Trust เข้า ไปค านวณในดัช นี
และถอด Singapore Press Holdings ออกจากดัช นี โดยที่มี
หลักทรัพย์สารองอีก 5 อันดับ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด เผื่อกรณีหลักทรัพย์ท่ีอยู่ใ น STI ไม่เข้าเกณฑ์ใ น
ระหว่ า งรอบการทบทวน ได้ แ ก่ Kepple DC REIT, Suntec
REIT, NetLink NBN Trust, Frasers Logistics & Industrial
Trust และ Keppel REIT
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ Tiger ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชัน่ Tiger
Trade โดยทีผ่ ลู้ งทุนสามารถเปิ ดบัญชีและซือ้ ขายออนไลน์แบบ
one-stop เริ่มให้บริการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(Singapore Exchange: SGX) เพิม่ เติมจากปั จจุบนั ทีส่ ามารถ
ซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ นิ วยอร์ค (New York Stock
Exchange: NYSE) ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq
Stock Market: NASDAQ) และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง
(Hong Kong Exchanges and Clearing: HKEX) โ ด ย มี
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายทีต่ ่าสุดในตลาดสิงคโปร์
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ตลาดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) เริ่ม ซื้ อ ขายกองทุ น Reksa Dana Indeks Insight ETF
อ้างอิงดัชนี FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index ใน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ถือเป็ นอีทเี อฟตัวที่ 6 ทีจ่ ดทะเบียนซือ้
ขายบน IDX
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เตรี ย มเปิ ดให้ ผู้ ล งทุ น มีท างเลือ กในการ
เข้าถึงหลักทรัพย์ของบริษัท JD มากขึน้ ได้แก่ ฟิ วเจอร์ส และ
ออปชันอ้
่ างอิงหลักทรัพย์ JD และการชอร์ตเซลหุน้ JD ได้ ทัง้ นี้
หุ้น ของบริษัท JD เข้า จดทะเบีย นในตลาด HKEX วัน ที่ 18
มิถุนายน 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รั บ CSOP Gold Futures Daily (2x)
Leveraged Product เข้าจดทะเบียน ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกของการ
จดทะเบี ย นสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ แ บบ leveraged and Inverse
Product (L&I Product)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เ ปิ ด ตั ว เ ว็ บ ไ ซ ต์ ChiNext Board Listing Review
Information Publication Website (http://listing.szse.cn/)
อย่างเป็ นทางการ โดยเป็ น sub-site ภายใต้เว็บไซต์ทางการ
ของ SZSE เพื่ อ เป็ นศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล แก่ ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
สปอนเซอร์แ ละนั ก ลงทุ น ได้ เ ข้า ถึง ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ย วกับ
ChiNext Board listing review แบบเรียลไทม์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock
Exchange Group: LSEG) เ ปิ ด ตั ว Global Depositary
Receipt (GDR) ตัวใหม่ ในโครงการ Shanghai-London Stock
Connect โดยเป็ น GDR ของบริษัท China Pacific Insurance
(Group) (CPIC) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน SSE เข้ า จด
ทะเบียนใน LSEG ราคาอยู่ท่ี 17.60 ดอลลาร์สรอ. ต่ อ GDR
unit หรื อ เที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 90.1 ของราคาปิ ดเฉลี่ ย ของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงในช่วง 20 วันก่อน pricing base date คิดเป็ น
เงินระดมทุนรวม 1.81 พันล้านดอลลาร์สรอ. ซึง่ เป็ นมูลค่าระดม
ทุนสูงสุดใน LSEG นับจากต้นปี 2563
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) และ China Securities Index เตรีย มเผยแพร่ ข้อ มู ล
อดี ต ข อ ง ดั ช นี SSE STAR Market 50 Index (STAR 50
Index) หลังจากปิ ดตลาดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และจะ
เปิ ดตัวข้อมูลเรียลไทม์ของดัชนีในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ทั ง้ นี้ หลั ง จากเปิ ดตั ว กระดาน Science and Technology
Innovation Board (STAR) มาเป็ นเวลากว่า 1 ปี ได้มีบริษัท
เพิม่ จานวนขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม 2563
มีบริษัทจดทะเบียนทัง้ หมด 105 บริษทั มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดที่ 1.6 ล้านล้านหยวน
FTSE Russell เพิ่ ม China A Share เข้ า ค านวณในดั ช นี
FTSE Emerging Index โดยมี ส ั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 6
ประกอบด้วยหลักทรัพย์ China A Share ที่ครอบคลุมขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก กว่ า 1,051 หลัก ทรัพ ย์ นอกจากนี้ FTSE
Russell เพิม่ หลักทรัพย์จากซาอุดอิ าระเบีย 6 หลักทรัพย์เพื่อ
ค า น ว ณ ดั ช นี Global Equity Index Series (GEIS) โ ด ย
ปั จจุบนั มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จากซาอุดอิ าระเบีย
รวม 79 ตัวในการคานวณดัชนีของ FTSE โดยคิดเป็ นร้อยละ
3.1 ใน FTSE Emerging Index และร้อ ยละ 0.35 ใน FTSE
All-World Index
Trading Technologies International (TT) ร่ ว ม มื อ กั บ
Huatai Futures ซึง่ เป็ นบริษทั ลูกของ Huatai Securities เพื่อ
ขยายการเชื่อมต่อเข้าสู่ตลาดอนุ พนั ธ์ของจีนผ่านแพลทฟอร์ม
ของ TT โดยลูกค้าทัวโลกของ
่
Huatai จะสามารถซือ้ ขายสินค้า
อนุ พนั ธ์ท่จี ดทะเบียนใน China Financial Futures Exchange
(CFFEX), Dalian Commodities Exchange (DCE), Shanghai
International Energy Exchange (INE) แ ล ะ Zhengzhou
Commodity Exchange (ZCE) ผ่านแพลทฟอร์มของ TT
ตลาดพลังงานอิ นเดีย (Indian Energy Exchange) เปิ ดตัว
แพลทฟอร์ม “Indian Gas Exchange” ซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
แบบมีการส่งมอบ แพลทฟอร์มดังกล่าวได้รบั การพัฒนาโดย
GMEX ผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีการซือ้ ขายและการชาระราคา
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ตล า ด อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ หวั น ( Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) ร่ ว มกับ FTSE Russell และ Taiwan Index Plus
(TIP) Corporation เปิ ดตัวฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี FTSE4Good
TIP Taiwan ESG เมื่อ วัน ที่ 8 มิถุ น ายน 2563 โดยที่ด ัช นี
ดังกล่า วได้จ ัดทาขึ้นตัง้ แต่ เดือ นธันวาคม 2560 เพื่อ ติดตาม
ประสิ ท ธิ ภ าพของ 70 หลัก ทรั พ ย์ ท่ี จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ไต้หวัน ต่อมาในปี 2561 กองทุน Taiwan Bureau
of Labor ได้นาดัชนีดงั กล่าวมาใช้เป็ น benchmark ซึง่ มีมูลค่า
การลงทุนถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. แสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตของความต้องการในการลงทุนด้าน ESG
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลด้ า นการเงิ นของญี่ ปุ่ น (Japan
Financial Services Agency: JFSA) เปิ ดตั ว Blockchain
Governance Initiative Network (BGIN) เพื่อทาหน้าที่พฒ
ั นา
ระบบภาษากลางของ blockchain ให้เป็ นมาตรฐานเพื่อให้คน
ทัว่ ไปสามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา และสร้ า ง
เครือข่ายการแบ่งปั นข้อมูลแบบ open-source เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นของชุมชนผูพ้ ฒ
ั นา blockchain
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) เตรีย มน าสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า อ้า งอิง
พัน ธบัต รรัฐบาล ระยะเวลา 5 ปี เข้า จดทะเบีย นใน ASX24
ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 ขึ้น กับ การพิจ ารณาอนุ ม ัติจ าก
ทางการและความพร้อมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเพิม่ สภาพ
คล่องและเป็ นเครื่องมือเฮดจ์ เพื่อช่วยให้การบริหารความเสีย่ ง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)
ร่วมมือกับ Albilad Capital เพื่อให้บริการข้อมูลราคา (pricing
data) สาหรับ กองทุ น ETF อ้า งอิง ทองค าที่เ ป็ น ไปตามหลัก
ศาสนาอิ ส ลาม ซึ่ ง จดทะเบี ย นอยู่ ท่ี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
ซ า อุ ดิ อ า ร ะ เ บี ย ( Tadawul) โ ด ย ใ ช้ สั ญ ญ า Shariah
Compliant Spot Gold Contract ของ DGCX เป็ น ดัช นี ร าคา
อ้างอิง นับเป็ น ETF อ้างอิงทองคาแบบ physical กองแรกของ
ภูมภิ าคทีเ่ ป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ นสแดคดู ไ บ ( Nasdaq Dubai) รั บ
พันธบัตรตามหลักศาสนาอิสลาม (sukuk) มูลค่า 1.5 พันล้าน
ดอลลาร์สรอ. ที่ออกโดย Islamic Development Bank เข้าจด
ทะเบียน เพื่อสนับสนุ นมาตรการป้ องกันไวรัส COVID-19 โดย
เงินระดมทุนจะช่วยโครงการด้านสาธารณสุข สังคมและธุรกิจที่
ต่อสู้กบั ไวรัสในกลุ่มประเทศสมาชิกของธนาคาร 57 ประเทศ
การจดทะเบียนครัง้ นี้นับเป็ นการสะท้อนความร่วมมือในกลุ่ม
ตลาดทุ น อิส ลามทัว่ โลกเพื่อ ส่ ง เสริม ด้ า นสัง คม นอกจากนี้
Nasdaq Dubai ยังได้รบั sukuk มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สรอ.
ที่ออกโดย Dubai Islamic Bank ซึ่งเป็ นธนาคารอิสลามที่ใหญ่
ที่สุ ด ในสหรัฐ อาหรับ เอมิเ รตส์ และ sukuk มู ล ค่ า 200 ล้า น
ดอลลาร์ ส รอ. ที่ อ อกโดย GFH Financial Group เข้ า จด
ทะเบียนด้วย นับเป็ นการตอกย้าถึงการทีด่ ไู บเป็ นศูนย์กลางของ
Sukuk ชัน้ นาของโลก
Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) อ ยู่
ระหว่างการหารือกับสมาชิกและกลุ่มผูซ้ ้อื ขายถึงโอกาสในการ
นาสินค้าพริกไทยดามาเป็ นสินค้าอ้างอิงของสัญญาฟิ วเจอร์ส
Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) เตรียม
เปิ ดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร
ปอนด์สเตอริง และดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 พร้อมเตรียมทีจ่ ะขยายไป
ยังสกุลเงิน G6 และอินเดียรูปีในอนาคต
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) รับ บริษัท G. Willi-Food International ซึ่ง เป็ น บริษัท
พัฒนา นาเข้าและทาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารในอิสราเอล
ปั จจุบนั เป็ นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค
(NASDAQ) (NASDAQ: WILC) เข้า มาจดทะเบีย นใน TASE
เป็ นตลาดทีส่ อง (dual listing) (TASE: WILF)
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เ ยอรมั น ( Deutsche Borse) ประสบ
ความสาเร็จในการนาไฮบริดบอนด์มูลค่า 600 ล้านยูโร เข้าจด
ทะเบียน ตราสารหนี้ดงั กล่าวมีอายุ 27 ปี โดยสามารถไถ่ถอน
ครัง้ แรกได้เมื่อครบ 7 ปี ด้วยอัตราผลตอบแทนน่าสนใจทีร่ อ้ ยละ
1.25 ต่อปี ทัง้ นี้ มีผสู้ นใจเป็ นจานวนมาก และมียอดจองสูงถึง 7
เท่ า ตราสารหนี้ น้ี จ ะน าเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
แฟรงก์เฟิ รต์ และตลาดหลักทรัพย์ลกั เซมเบิรก์ ด้วย
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
Products and Services (Cont)










ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) รับตราสารหนี้ดา้ นสังคมและ
สุขภาพตัวแรกทีอ่ อกโดย Public Administration ของภูมภิ าค
มาดริด เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการต่อสูก้ บั COVID-19 มูลค่า 52
ล้านยูโร เข้าซือ้ ขาย ทัง้ นี้ นับเป็ นตราสารหนี้แบบยังยื
่ นตัวที่ 8
ใน BME
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ( Swiss Stock
Exchange: SIX) เปิ ดตัวระบบ Triparty Agent เพื่อช่วยในการ
บริหารหลักประกันและสภาพคล่องสาหรับธุรกรรม Repo โดย
ใช้ Collateral Cockpit™ เพื่อเชื่อมกระบวนการทางานระหว่าง
front และ back office ให้เป็ นไปอย่างราบรื่น ไม่มรี อยต่อและ
ไม่มี manual intervention ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
บริหารเงินและหลักทรัพย์ ช่วยเพิ่มความน่ าสนใจและความ
ยืดหยุ่นให้แก่ตลาดเงิน (money market) ในสวิส
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ( Swiss Stock
Exchange: SIX) เปิ ดซื้อ ขายกองทุ น ETF ใหม่ ท่ีอ อกโดย
HANetf บริษทั ผูอ้ อก ETF รายใหม่ เพื่อเพิม่ ความหลากหลาย
ทางการลงทุ น โดย ETF ใหม่ น้ี ครอบคลุ ม ธี ม ใหม่ ท่ีเ ป็ น
นวัตกรรมและเมกะเทรนด์ ซึง่ รวมถึง medical cannabis ด้วย
DocHub แพลทฟอร์มข้อมูลเอกสารด้านกฎระเบียบในรูปแบบ
ดิจทิ ลั ของตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (Swiss Stock
Exchange: SIX) ขยายความร่วมมือกับ Finnova ผูใ้ ห้บริการ
ด้านซอฟท์แวร์หลักของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทาให้
ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์กว่า 100 แห่งทีเ่ ป็ นลูกค้า Finnova
สามารถเข้าถึงเอกสารทีต่ ้องการได้โดยเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของ PRIIPs ของหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล (FinSA) และตาม
ข้อกาหนดด้านการคุม้ ครองผูล้ งทุนของ MiFID II
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX Group) ซึง่ เป็ น
ผู้ พ ั ฒ นา และท า ธุ ร กรรมการช า ระเงิ น ให้ ก ั บ ป ระ เท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดตัว QR-Bill เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ซึง่ QR-Bill จะเป็ นใบเสร็จรับเงินมาตรฐานทีท่ าให้ผใู้ ช้สามารถ
ชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการของธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านแอพพลิเคชันในมื
่
อถือ หรือไปชาระได้ท่ี
จุดรับชาระเงิน ต่ า งๆ โดย QR-Bill จะถู กก าหนดรูปแบบให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด เพื่ออานวยความสะดวกให้ภาค
ธุรกิจในการผลิตซอฟท์แวร์ประมวลผลใบเสร็จในอนาคต
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CME Group และ B3 ร่วมมือกันพัฒนาฟิ วเจอร์สอ้างอิงสินค้า
ถัวเหลื
่ องขึน้ ใหม่ คาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในไตรมาส 3 ของปี
2563 ซึ่ง เป็ น ไปตามความร่ วมมือ ระหว่ า งสองตลาดตัง้ แต่ ปี
2550 เพื่อ ร่ ว มให้ บ ริก ารด้ า นเทคโนโลยีแ ละการเชื่อ มโยง
ผลิตภัณฑ์ขา้ มตลาด
U.S. Commodities Futures Trading Commission (CFTC)
อนุ มตั ิให้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าอ้างอิงดัชนี ESG ของ Eurex
จานวน 6 สัญญาเข้าซือ้ ขายในสหรัฐอเมริกาได้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 มิถุ น ายน 2563 สัญ ญาดัง กล่า ว ได้แ ก่ STOXX USA 500
ESG-X Futures, MSCI EAFE ESG Screened Futures,
MSCI Japan ESG Screened Futures, MSCI Emerging
Markets ESG Screened Futures, MSCI USA ESG
Screened Futures, MSCI WORLD ESG Screened Futures
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) ปรั บ ปรุ ง ระบบ X-DataPortal ซึ่ ง เป็ นแอพพลิ เ คชั น่
ออนไลน์สาหรับดูขอ้ มูลซือ้ ขายทัง้ เรียลไทม์และย้อนหลังสาหรับ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ ใ น NSE เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รองรับผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายขึน้ รวมถึง
เพิม่ ฟั งก์ชนการช
ั่
าระเงิน
Broadride Financial Solutions (BR) เปิ ดตัว แพลทฟอร์ ม
ดิจทิ ลั สาหรับซือ้ ขายตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือ LTX® ซึง่ ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial intelligence (AI) ใน
การประมวลผลการจับคู่คาสังซื
่ ้อขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้
ตลาด และเพิม่ ประสิทธิภาพการซือ้ ขายให้แก่ทงั ้ ผูซ้ อ้ื ผูข้ าย
Value Xd ผูใ้ ห้บริการแพลทฟอร์มบนคลาวด์เทคโนโลยีเปิ ดตัว
“Value Xd Impact” ซึ่งเป็ นเครื่องมือวิเคราะห์ระบบนิเวศด้าน
การลงทุนอย่างยังยื
่ นเป็ นแห่งแรกของโลก โดยจะช่วยนักลงทุน
ในการแปลงมูลค่าทาง ESG และความยังยื
่ นให้เป็ นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์การลงทุนแบบคานึงผลกระทบเชิงบวก (Impact
Investing) เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการลงทุน
Tokenise Stock Exchange (Tokenise) ร่ว มมือกับ GMEX
เปิ ดตัวตลาดหลักทรัพย์ดจิ ทิ ลั ซึง่ ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน DLT
โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์สามารถแปลงตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ระดมทุนผ่านหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคนได้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รายงานผลสาเร็จของ OTC Clear ในการ
ให้บ ริก าร client clearing service ที่เ ปิ ด ให้สมาชิก สานัก หัก
บัญชีรบั ชาระราคาและส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็ นครัง้ แรก โดยมี
HSBC ทาหน้าทีเ่ ป็ นโบรกเกอร์ให้กบั ธนาคาร Chong Hing
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
และศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ญี่ ปุ่ น ( Japan Securities
Depository Center: JASDEC) ท ด ส อ บ แ พ ล ท ฟ อ ร์ ม
แลกเปลี่ย นข้อ มู ล หลัง การซื้ อ ขายโดยใช้ เ ทคโนโลยี DLT
คัดเลือก 3 กรณีตวั อย่างจากทัง้ หมด 9 ตัวอย่างมาทดสอบ ซึง่
ประกอบด้วย 1) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกองทุน SSL ข้อมูล
พื้น ฐานของบริษัท 2) ข้อมูลเครือข่า ยกองทุ น 3) ข้อ มูลใน
ระบบ SBL อาทิ ค่าธรรมเนียม การวางหลักประกัน การจ่าย
ปั นผลของรายการ SBL
ศู น ย์ ร ับ ฝากหลั ก ทรัพ ย์ ร ัส เซี ย ( National Settlement
Depository: NSD) และ ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ไ ต้ ห วัน
(Taiwan Depository and Clearing Corporation: TDCC)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุ น
กระบวนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางธุรกิจและพัฒนาตลาด
ทุนไต้หวันและรัสเซีย
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ( Swiss Stock
Exchange: SIX) และ CUSIP Global Services ต่อสัญญากับ
ANNA เพื่ อ ร่ ว มให้ บ ริ ก ารร่ ว มกับ ANNA Service Bureau
(ASB) จนถึงปี 2567
Eurex Clearing เริม่ ให้บริการชาระราคาและส่งมอบครัง้ แรก
สาหรับการซือ้ ขายสวอปอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
ทีม่ าจากสถาบันการเงินประเทศญี่ป่ ุน โดยส่งตรงมาจากญี่ป่ ุน
นับ เป็ น พัฒ นาการที่จ ะช่ ว ยส่ง เสริม Eurex Clearing ในการ
เพิม่ ธุรกรรมด้านนี้สาหรับการชาระราคาสาหรับ Euro Swap
ต่อไป
หน่ วยงานกากับดูแลในยุโรป 3 แห่ง ได้แก่ EBA, EIOPA
และ ESMA จัด ประชาพิจ ารณ์ (public hearing) เพื่อ หารือ
ความเห็นเกีย่ วกับมาตรการเปิ ดเผยข้อมูลด้าน ESG สาหรับผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการเงิน ทีป่ รึกษาและผลิตภัณฑ์
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Eurex Clearing เริม่ ให้บริการชาระราคาและส่งมอบครัง้ แรก
สาหรับ สวอปอัต ราเงิน เฟ้ อ (Inflation Swap) โดยมีธ นาคาร
BNP Paribas ธนาคาร UniCredit และ ธนาคาร Societe
Generale เป็ นกลุ่มแรกที่ส่งคาสังท
่ ารายการเข้ามา นับเป็ นอีก
หนึ่ ง แนวทางส าคัญ ของ Eurex ที่ส่ ง เสริม ให้ ธ นาคารบรรลุ
เป้ าหมายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเ่ ป็ น end
client และได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ น OTC products ที่ Eurex
Clearing
European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้
ประเมิน ให้ China Financial Futures Exchange (CFFEX)
และ Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) อยู่
ในรายชื่ อ positive list ในการให้ บ ริก ารหลัง การซื้อ ขายที่
โปร่ ง ใสของ third-country trading venues (TCTVs) ซึ่ง มีอ ยู่
136 แห่ง

Information Technology



ตลาดหลักทรัพย์โฮจิ มินห์ (Hochiminh Stock Exchange:
HOSE) พบปั ญหาระบบซือ้ ขายขัดข้อง ไม่สามารถคานวณราคา
ปิ ด ในช่ ว งก่ อ นปิ ด ตลาดเมื่อ วัน ที่ 9 มิถุ น ายน 2563 เวลา
ประมาณ 14.45 น. ส่ง ผลให้ร ายการซื้อ ขายทัง้ หมดยกเว้น
รายการ put-through ในช่วงก่อนปิ ดตลาดไม่สามารถคานวณ
ราคาปิ ดได้ โดยสาหรับการซือ้ ขายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
จะใช้ ร าคาสุ ด ท้ า ยที่ส ามารถจับ คู่ ไ ด้ ข องวัน ที่ 9 มิถุ น ายน
สาหรับหลักทรัพย์ตวั ใดทีไ่ ม่สามารถคานวณราคาปิ ดในวันที่ 9
มิถุนายน ได้ จะใช้ร าคาปิ ด ของวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็ น
ราคาเปิ ดของวันที่ 10 มิถุนายน 2563 แทน

Sustainability


Euronext เปิ ด ตัว กลุ่ ม ผลิต ภัณฑ์แ ละบริก ารด้า น ESG เพื่อ
ส่ ง เสริม การเติบ โตด้า นความยัง่ ยืน เช่ น ดัช นี แ ละอนุ พ ัน ธ์
Euronext ESG 80 พันธบัตร Euronext ESG บริการด้าน ESG
แก่บริษทั จดทะเบียน และเพิม่ แนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการ
ของ UN Global Compact’s Ocean
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตั ว “STAGE” Sustainable & Green
Exchange แพลทฟอร์มทางการเงินทีย่ งยื
ั ่ นแห่งแรกของเอเชีย
มุ่งเป็ นศูนย์กลางด้านข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนด้านความยังยื
่ น
และการเงินสีเขียว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายใน HKEX
เพื่อ ส่ง เสริม ความโปร่ ง ใสและเข้า ถึง ผลิต ภัณฑ์ท างการเงิน
ดังกล่าว และยังเป็ นแพลทฟอร์มเพื่อให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมในด้านการเงินทีย่ งยื
ั ่ น แหล่งข้อมูลออนไลน์เกีย่ วกับ
ตราสารหนี้เพื่อสีเขียว สังคมและความยังยื
่ น รวมถึงผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับ ESG จะเปิ ดตัวเฟสแรกภายในปลายปี 2563 นี้
หน่ วยงานก ากับ ตลาดการเงิ น ดู ไ บ (Dubai Financial
Market: DFM) และ ธนาคาร HSBC ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์
ให้แก่ผลู้ งทุนทัวโลกเกี
่
่ยวกับบทบาทของดัชนีความยังยื
่ นของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE ESG Index) ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน โดยจะเป็ นหนึ่งในแนวทางทีจ่ ะ
ดึง ดูด การลงทุ น จากนัก ลงทุ น ต่ า งชาติแ ละได้ช้ีใ ห้บ ริษัท จด
ทะเบียนเห็นถึงโอกาสการที่จะเข้าถึงนักลงทุนได้กว้างขึน้ จาก
การนาเอาแนวคิดความยังยื
่ นมาปรับใช้ในโมเดลทางธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Stock Exchange:
ADX) เผยแพร่รายงานความยังยื
่ นฉบับแรก โดยยึดหลักเกณฑ์
ตามการเงินเพื่อความยังยื
่ น และส่งเสริมการเติบโตของการ
ลงทุนแบบยังยื
่ นในประเทศ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เผยแพร่รายงานเพื่อความยังยื
่ น หรือ ESG ฉบับแรก
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ส เปน (BME) ได้ ส นั บ สนุ นโครงการ
Lighthouse ที่ ริ เ ริ่ ม โดย Instituto de Analistas Financieros
(IEAF) ซึ่ง ได้ จ ัด ท า ESG Rating ส าหรับ กลุ่ ม บริษั ท ขนาด
กลางและเล็กในประเทศสเปนแล้วเสร็จและเตรียมนาเสนอใน
อีก 2-3 สัปดาห์ขา้ งหน้ า Lighthouse จัดตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ ปี 2561
เพื่ อ จัด ท างานวิ จ ัย ส าหรับ บริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การจัด ท าบท
วิเคราะห์ โดยได้ขยายมาสนับสนุ นบริษทั SMEs ในด้าน ESG
ที่กาลังเป็ นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น มุ่งตอบสนองความ
ต้อ งการของนัก ลงทุ น สถาบัน ในการตัด สิน ใจลงทุ น โดยน า
หลักการด้านความยังยื
่ นมาพิจารณา ทัง้ นี้ KPMG เป็ นผู้ดูแล
ด้านวิธกี ารประมินการจัดอันดับทีเ่ ป็ นไปมาตรฐานสากล
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ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เผยถึงความมุ่งมันถึ
่ ง
การสนั บ สนุ น ด้ า นการยอมรับ และเห็น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของความ
แตกต่ า งและความหลากหลายของบุ ค คล ( Diversity &
Inclusion) ผ่ านกิจกรรมต่ างๆ เช่ น การสนับ สนุ น เงิน บริจ าค
ให้แก่องค์กร NAACP การจัดกิจกรรมลันระฆั
่
งเปิ ดและปิ ดการ
ซือ้ ขายเพื่อเป็ นการยกย่องฮีโร่ในช่วงวิกฤตทัง้ ผู้หญิง คนผิวสี
หรือผูอ้ พยพ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) จัด สัม มนาออนไลน์ โ ดยเน้ น ถึ ง ข้อ มู ล ที่น่ า สนใจจาก
รายงานความยังยื
่ นโดย Courteville Business Solutions เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
International Finance Corporation (IFC) และธ นา คา ร
พัฒนาแอฟริ กนั (African Development Bank) เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกเครือข่ายพันธบัตรเพื่อความยังยื
่ น (Sustainable Bond
Network) ของตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq)
Solactive บริษัทจัดทาดัชนีชนั ้ นาจากเยอรมัน นาเสนอดัชนี
พันธบัตรยังยื
่ นตัวใหม่ Solactive ISS ESG ในสกุลเงินยูโรและ
ดอลลาร์สรอ.ซึง่ ให้ผลตอบแทนสูง
Blackfinch ออก 4 กอง ทุ น Adaptation Fund เพื่ อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูล้ งทุนทีค่ านึงถึง ESG เป็ นสาคัญ

Rules and Regulation



Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) แ ล ะ
สมาคมกฎหมายของสิ งคโปร์ (Law Society of Singapore:
LawSoc) ร่วมกันจัดทาแนวทางปฎิบตั เิ พื่อให้คาแนะนาสาหรับ
นักกฎหมายในสิงคโปร์ในการส่งข้อมูลให้กบั RegCo ในนาม
ของบริษัทจดทะเบียน แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว ครอบคลุมถึง
การให้คาปรึกษาในการตีความเกณฑ์การจดทะเบียน ข้อยกเว้น
ในการสมัคร และการออกหนังสือเวียนหรือเอกสารไปยังผู้ถือ
หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ corporate actions
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ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
รับ RF Fund Management เข้า จดทะเบีย นกองทุ น ภายใต้
เกณฑ์ ก ารจั ด ตั ง้ แบบ Variable Capital Companies (VCC)
เป็ นรายแรก หลังจากที่ MAS ได้ออกเกณฑ์ในเดือนมกราคม
2563 เพื่อดึงดูดกองทุนส่วนบุคคลต่างชาติเข้ามาจัดตัง้ กองทุน
ใหม่ หรือย้ายกองทุนมาจัดตัง้ ในสิงคโปร์
ก.ล.ต. สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS)
เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ส าหรั บ ธนาคาร บริ ษั ท
ประกัน ภัย และบริษัท จัด การกองทุ น โดยแนวทางปฏิบ ัติน้ี
กาหนดให้สถาบันการเงินมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ด้านธรรมาภิบาล การจัดการความเสีย่ ง และการ
เปิ ดเผยข้อมูล
ก.ล.ต.ฮ่ อ งกง (Securities And Futures Commission:
SFC) เสนอพิจารณาร่างข้อเสนอในการปรับแก้เกณฑ์กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs)
เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุ่นให้กบั REITS ในฮ่องกงในด้านการลงทุน
โดยเปิ ดให้ลงทุนใน minority-owned properties และ property
development projects ได้มากกว่าทีเ่ คยกาหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 10
ของ gross asset value (GAV) และได้ข ยายวงเงิน กู้ยืม จาก
ร้อยละ 45 เป็ น 50 ของ GAV โดยเปิ ดรับฟั งความเห็นจนถึง
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศลดระยะเวลาในการน าผลิต ภัณ ฑ์
structured product อาทิ derivative warrants (DW), callable
bull/bear contracts (CBBC) และ inline warrants (IW) เข้าจด
ทะเบียนเพือ่ ซือ้ ขาย จากเดิม 5 วันทาการ เป็ น 3 วันทาการ มุ่ง
เพิม่ ประสิทธิภาพในการออกผลิตภัณฑ์และเพิม่ ทางเลือกให้แก่
นั ก ลงทุ น ทัง้ นี้ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีอ อกในวัน ที่ หรือ หลัง วัน ที่ 13
กรกฎาคม 2563 จะใช้เกณฑ์ใหม่น้ี
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) ขยายเวลาช่วง auction call period ออกไปอีก
5 นาที เพื่อ เปิ ด ให้ผู้ใ ช้ง านระบบ electronic order book ได้
ทบทวนราคาและขนาดของรายการซื้อขายก่ อ นท ารายการ
พร้อมได้เพิม่ เติมการขยายเวลาของ second price monitoring
ไปอีก 5 นาทีดว้ ย
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Hong Kong Monetary Authority (HKMA) และ Hong Kong
Securities And Futures Commission (SFC) ร่ ว ม กั น
เผยแพร่รายชื่อของผูใ้ ห้บริการทางการเงิน (financial services
providers) สาหรับการชาระราคาอนุ พนั ธ์นอกตลาด ซึง่ จะต้องมี
ชื่อปรากฏอยู่ใ นรายชื่อธนาคารที่ออกโดย Financial Stability
Board หรือรายชื่อของดีลเลอร์ทใ่ี ห้บริการแก่ OTC Derivatives
Supervisors Group นอกจากนี้ จะต้องเป็ นสมาชิกของสานักหัก
บัญ ชีร ายใหญ่ ท่ีใ ห้บ ริก ารช าระราคาสวอปอัต ราดอกเบี้ย ใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีป่ ่ นุ และฮ่องกง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ร่วมกับ China Securities Index ประกาศปรับเกณฑ์การ
รวบรวมหลักทรัพย์ในดัชนี SSE Composite Index ในวันที่ 22
กรกฎาคม 2563 เน้นเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้อง
กับพัฒนาการของตลาดในประเทศ ทัง้ นี้ ได้ดงึ บริษัทที่ข้นึ การ
เตือนความเสี่ยง (risk alert) ออกจากดัช นี การนาหลักทรัพ ย์
ใหม่ เ ข้ามารวมค านวณในดัช นี จ ะใช้เ วลานานขึ้น และจะรวม
ค านวณหลัก ทรัพ ย์ จ ากกระดาน STAR Market ด้ว ย เพื่อ ให้
สะท้อนผลประกอบการของบริษทั จดทะเบียน SSE อย่างแท้จริง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ปรับปรุงมาตรการซื้อขายวันแรกของหลักทรัพย์ทเ่ี คยเพิก
ถอนการจดทะเบียน (delisted) ในการกลับเข้ามาจดทะเบีย น
ใหม่ โดยเน้นปรับมาตรการพักการซื้อขายระหว่างวันชัวคราว
่
และการกาหนดเพดานของราคาซื้อขายของวันแรกที่กลับมาซื้อ
ขายใหม่ มุ่ ง ลดข้อ จ ากัดในการซื้อ ขาย เพิ่ม สภาพคล่ อ งและ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการซื้อขายของหลักทรัพย์ท่กี ลับมาจดทะเบียน
ใหม่เป็ นไปอย่างเหมาะสม
ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX) เริม่
การซื้อขายนอกเวลาทาการ (after-hours trading) ในวันที่ 22
มิถุ น ายน 2563 นี้ โดยเป็ น การซื้อขายในช่ว งเย็น ตัง้ แต่ เ วลา
19.00 – 23.50 น. หลังจากช่วงการซือ้ ขายหลักในเวลา 10.00 –
18.50 น, รวมเวลาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทงั ้ หมดต่อวัน เป็ นเวลา
13 ชัวโมง
่ 40 นาที โดยในช่วงแรกซือ้ ขายได้ 25 หลักทรัพย์จาก
ดัชนี MOEX Russia และจะขยายครอบคลุม 38 หลักทรัพย์ใน
ดัชนีดงั กล่าวและหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี ภาพคล่องสูงสุด 50
หลักทรัพย์ในดัชนี S&P500 Index ภายในสิน้ ปี 2563
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หน่ วยงานกากับดูแลด้านการเงิ นแห่งสิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ผนึกความร่วมมือกับจีน ใน
การส ารวจสกุ ล เงิน ดิจิท ัล ของธนาคารกลาง (central bank
digital currency: CBDC) ในการประชุ ม ด้ า นการเงิน ที่น คร
เซี่ ย งไฮ้ ขณะที่ สิ ง คโปร์ นั ้น ก าลั ง ศึ ก ษาแนวทางการใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนสาหรับ CBDC และกาลังมองหาแนวทาง
ในการร่วมมือกับจีนเพื่อแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ในการพัฒนา CBDC
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมณฑลไหหนาน
มุ่งร่ว มกัน พัฒนา Hainan Free Trade Port โดยเป็ นอีกหนึ่ ง
ก้ า วของ SZSE ในการสนั บ สนุ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ใน
ภูมภิ าค
ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange) และ
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse) ต่ออายุความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยี ล่วงหน้าก่อนสิน้ สุดสัญญาไปอีก 5 ปี
ซึง่ เอือ้ ให้การซือ้ ขายหลักทรัพย์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์เวียนนา รวม
ไปถึงตลาดหลักทรัพย์พนั ธมิตรในบูดาเปสท์ ลูบลิยานา ปราก
และซาเกรบ ด าเนิ น ต่ อ เนื่ อ งได้บ นระบบ T7 ครอบคลุ ม ถึง
นวัตกรรมใหม่บน Xetra และ Eurex ด้วย เพื่อให้มนใจในการ
ั่
ดูแลระบบซือ้ ขายทีท่ นั สมัย
กลุ่มหน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุนแคนาดา (Canadian
Securities Administrators: CSA) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลง
ความร่ ว มมือ ด้ า นฟิ นเทคกับ ก.ล.ต. ไต้ ห วัน (Financial
Supervisory Commission of Taiwan: FSC) โดยจะร่วมกัน
พั ฒ น า CSA Regulatory Sandbox Initiative แ ล ะ FSC
FinTech Regulatory Sandbox พ ร้ อ ม แ ลกเป ลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่างกัน
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)
และ Ghana Investment and Securities Institute (GISI)
ต่ อ อายุ ค วามร่ ว มมือ เพื่อ เปิ ด ให้ผู้ท่ีต้ อ งการขอใบอนุ ญ าต
วิชาชีพด้านการเงินในกานา สามารถศึกษาหลักสูตรด้านการ
บริหารความมังคั
่ งและด้
่
านตลาดทุนจาก CISI ได้
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