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Special Section on Covid-19 Measures

Corporate and Strategy

ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission:
SC) และตลำดหลัก ทรัพ ย์ ม ำเลเซี ย (Bursa Malaysia)
เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ชวคราว
ั่
ในการกาหนดราคา ceiling และ
floor ของหุน้ ทีอ่ ยู่ในดัชนี FBMKLCI เป็ น +30%/-15% สาหรับ
หุน้ ทีม่ รี าคา 1 ริงกิตขึน้ ไป และ +.30/-.15 สาหรับหุน้ ทีม่ รี าคา
น้อยกว่า 1 ริงกิต รวมถึงมาตรการ circuit breaker โดยหาก
ดัชนีตลาดลดลงร้อยละ 10 จะหยุดซือ้ ขาย เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
และหากดัชนีตลาดลดลงร้อยละ 15 หยุดซื้อขายตลอดทัง้ วัน
จากเดิมที่มี 3 ระยะที่ร้อยละ 10, 15 และ 20 มีผลตัง้ แต่ 20
กรกฎาคม 2563 จนถึง 18 มกราคม 2564
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ลงนามข้อ ตกลงกับ มณฑลกวำงตุ้ ง เพื่อ สนั บ สนุ น
กวางตุ้งในการต่ อสู้กบั ไวรัส COVID-19 และเพื่อส่งเสริมการ
พัฒ นาทัง้ ทางเศรษฐกิจ และสัง คม โดยมีก ารจัด ตัง้ SZSE
Guangzhou Service Center ขึน้ ด้วย
ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) เปิ ดตั ว ASIC Regulatory
Portal เพื่อ เป็ น ช่ อ งทางในการส่ง relief application โดยใช้
แบบฟอร์มออนไลน์สาหรับการขอผ่อนผันในกรณีต่างๆ และ
เพื่อ ใช้ส่ง เอกสารสาหรับ การขอระดมทุน เพิ่ม ทุ น ควบรวม
กิจการหรือกิจกรรมอื่นๆ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2563
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australian Securities
Exchange: ASX) ขยายเวลาของมาตรการผ่อนปรนด้านการ
ระดมทุ น จากเดิ ม สิ้ น สุ ด 31 กรกฎาคม 2563 เป็ น 30
พฤศจิก ายน 2563 เพื่อ สนับ สนุ น บริษัท จดทะเบีย นที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสในการระดมทุนที่มีความ
จาเป็ นเร่งด่วน ซึง่ รวมถึงมาตรการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนรายย่อยด้วย
ก.ล.ต. นิ วซี แ ลนด์ (Financial Market Authority: FMA)
ออกแนวทางการดาเนินงานเร่งด่วนในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า
เพื่ อ รั บ มื อ กั บ การระบาดของไวรั ส COVID-19 โดยเน้ น
สนับสนุ นให้นักลงทุ นมีพฤติกรรมและการตัดสินใจที่ถูกต้อ ง
โดยชูให้เห็นประเด็นความเสีย่ งทีพ่ งึ ระวัง การเอือ้ ให้เกิดตลาด
ทุนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การสนับ สนุ นบริษัทในการ
รับ มื อ กับ การระบาด การตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ การป้ องกันการฉ้อฉล เป็ นต้น
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ตลำดหลักทรัพย์มำเลเซีย (Bursa Malaysia) กาหนดจัดงาน
สัมมนาออนไลน์ Invest Malaysia ทัง้ หมด 16 ครัง้ โดยครัง้ แรก
จัดในหัวข้อ Economic Recovery ร่วมกับเมย์แบงค์ มีผเู้ ข้าร่วม
จากทัวโลกกว่
่
า 1,000 ราย งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึน้ ตลอด
ปี น้ี ซึง่ จะครอบคลุมห้วข้อเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐาน สินค้าโภค
ภัณฑ์ และเทคโนโลยี 5G
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ม ำเลเซี ย (Bursa Malaysia) เผยผล
ประกอบการครึง่ แรกของปี 2563 มีรายได้หลังหักภาษีและส่วน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย 151 ล้านริงกิต เพิ่มขึน้ ร้อยละ 62 ส่วน
ใหญ่ ม าจากรายได้จากการดาเนิ น งานที่เ พิ่ม ขึ้น เป็ น ผลจาก
ความผันผวนของตลาดทาให้การซื้อขายเพิ่มขึ้นทัง้ ตลาดทุ น
และตลาดอนุ พ ัน ธ์ รายได้จ ากการจดทะเบีย นลดลงเล็ก น้ อ ย
เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม ส่วนรายได้จากข้อมูลตลาด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.9
ตลำดหลักทรัพ ย์มำเลเซี ย (Bursa Malaysia) จัดงานมอบ
รางวัล “Bursa Excellence Awards 2019” เพื่อเป็ นเกียรติแ ก่
บริษัทหลักทรัพย์และผู้ร่วมตลาด ที่มสี ่วนร่วมในการสร้างและ
ผลักดันให้ทงั ้ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุ พนั ธ์ และตลาดอิสลาม
เติบโต โดยแบ่งเป็ น 21 ประเภทรางวัล จานวน 47 รางวัล
ตลำดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) เปิ ด เผยรายงานตัว เลขบัญ ชีซ้ือ ขายสิ้น ปี 2562 อยู่ ท่ี
1,228,038 บัญชี เติบโตขึน้ ร้อยละ 12.7 จากปี ก่อนหน้า การ
เพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจากบัญชีออนไลน์ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 63.7
ของบัญ ชีทงั ้ หมด ขณะที่บญ
ั ชีซ้อื ขายรายย่อยคิดเป็ น ร้อยละ
97.7 และสัดส่วนจานวนบัญชีของผูล้ งทุนในประเทศอยู่ทร่ี อ้ ยละ
98.4 ผู้ลงทุนร้อยละ 45.5 มีอายุระหว่าง 30-44 ปี และมากถึง
ร้อยละ 59.4 มีรายได้ต่อปี น้อยกว่า 5 แสนเปโซ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าชิงรางวัล SGX Orb Awards เป็ นปี ท่ี 3 เพื่อ
เป็ นเกียรติแก่ส่อื มวลชนและผู้จดั ทาเนื้อหาด้า นการเงิน โดย
สา ม า รถ ส่ ง ผ ล ง า นเข้ า ป ระ ก ว ดใ นหั ว ข้ อ “Connecting
Perspectives and Inspiring Conversations” เน้นด้านการฟื้ น
ตัวของภาคการเงินหลัง จากเหตุ การณ์ โควิด -19 ประกาศผล
รางวัลในเดือนกันยายน 2563
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หน่ วยงำนก ำกับ ตลำดเงิ น และตลำดทุ น ของสิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) และ สถำบัน
กำรเงิ น กำรธนำคำรสิ ง คโปร์ (Institute of Banking and
Finance Singapore: IBF) ได้ร่วมกันกาหนดทักษะที่จาเป็ น
สาหรับผูใ้ ห้คาแนะนาทางการเงินระดับครัวเรือน (family office
advisor) เช่น การวางแผนทางการเงิน หรือ การกากับกิจการที่
ดี เพื่อ รองรับ การขยายตัว และ เตรีย มพร้อ มสู่ก ารจ้า งงาน
ตลาดการเงิน
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) จัด งานฉลองครบรอบ 1 ปี ของการจัด ตั ง้ กระดาน
science and technology innovation board ห รื อ STAR
Market เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยได้จดั เปิ ดตัว IPO
เพิ่ม อีก 7 บริษัท ที่จ ะเข้า จดทะเบียนใน STAR Market รวม
ปั จจุบนั มีทงั ้ สิ้น 140 บริษัท ด้วยมูลค่าหลัก ทรัพย์ตามราคา
ตลาดมากกว่า 2.79 ล้านล้านหยวน
ตล ำ ด อ นุ พั น ธ์ ไ ต้ หวั น ( Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) รายงานปริ ม าณการซื้ อ ขายครึ่ ง ปี สู ง สุ ด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ เติบโตร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ด้วยปริมาณการซื้อขาย 1.5 ล้านสัญญาต่อวัน เป็ นผล
จากความต้องการ สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ TAIEX Options
และ TAIEX Futures รวมถึง จ านวนของผู้ ล งทุ น ต่ า งชาติ ท่ี
เพิม่ ขึน้ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และการซือ้ ขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วง
after-hours
Dubai International Financial Centre (DIFC) ประกาศว่ า
มีแ ผนต้ อ นรับ การระดมทุ น แบบดิจิท ัล ครัง้ แรกในภู มิภ าค
ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชียใต้ (Middle East, Africa
and South Asia: MEASA) โดยบริษัท GRIP ซึ่ง เป็ น บริษัท
วาณิชธนกิจและบริหารความมังคั
่ ง่ ได้จดั การระดมทุนมูลค่า
หลายล้ า นดอลลาร์ ใ ห้ ก ั บ บริ ษั ท สัญ ชาติ ญ่ี ป่ ุ น Lead Real
Estate โดยใช้หลักทรัพย์ดจิ ทิ ลั
Cboe Global Markets ประกาศซื้อกิจการ EuroCCP เป็ นที่
เรีย บร้ อ ย หลัง จากเป็ นคู่ แ ข่ ง ในการเป็ นผู้ น าตลาดกัน มา
ยาวนาน นับเป็ น การเปิ ด ทางสู่ก ารชาระราคาในยุ โ รป โดย
Cboe มีแ ผนที่จ ะเปิ ด ตัว Cboe Europe Derivatives ในกรุ ง
อัม สเตอร์ด ัม เพื่อซื้อขายฟิ ว เจอร์ส และออปชันอ้
่ า งอิงดัช นี
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Euronext ประกาศว่ า ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล
ตลาดทุนเดนมาร์ค (Danish Financial Supervisory Authority)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้เข้าซือ้ กิจการทัง้ หมดของ VP
Securities A/S1
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ซื้ อ หุ้ น ร้ อ ยละ 17 ของ BierbaumPro AG ซึ่ ง เป็ นเจ้ า ของ
NTProgress ที่เป็ นผู้พฒ
ั นา NTPro แพลทฟอร์มซื้อขายอัตรา
แลกเปลีย่ นนอกตลาด (OTC FX platform) โดยมีแผนจะเข้าซือ้
กิจการทัง้ หมดภายใน 3 ปี ทัง้ นี้ NTProgress เติบโตจากการ
เป็ นสตาร์ทอัพมาเป็ นผูใ้ ห้บริการโซลูชนส
ั ่ าหรับการซือ้ ขาย FX
นอกตลาดในรัสเซีย มีธนาคารพาณิชย์เป็ นลูกค้ากว่า 30 ราย
มูลนิ ธิตลำดหลักทรัพย์ CME Group มอบทุน 1 ล้านดอลลาร์
เพื่อส่งเสริมโครงการทางการศึกษาในชิคาโก มุ่งให้นักเรียนมี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาที่มคี ุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงสถานการณ์ทไ่ี ม่แน่นอนเช่นปั จจุบนั
ตลำดหลัก ทรัพ ย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange:
NYSE) เป็ นผู้นาด้าน IPO ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2563 โดยระดมทุนได้มากกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง
รวมถึงการเติบโตของการจดทะเบียนกลุ่มบริษัทที่มกี ารลงทุน
รู ป แ บ บ special purpose acquisition company (SPAC)
นอกจากนี้ NYSE ยังเป็ นผู้นาด้าน ETP ด้วย โดยมี ETP จด
ทะเบี ย นอยู่ ก ว่ า ร้ อ ยละ 67 คิด เป็ นร้ อ ยละ 75 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สมำพัน ธ์ ต ลำดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) จั ด ท า annual sustainability survey
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 6 โดยรวบรวมแนวทางปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้าน ESG ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์สมาชิก ประเด็น
ส าคัญ ที่ไ ด้ จ ากการส ารวจครัง้ นี้ อาทิ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใ ห้
ความสาคัญกับหลักการ sustainability เพิ่มมากขึ้น มีการน า
ประเด็ น ด้ า น ESG เข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
จริยธรรมองค์กร ตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งผลักดันเรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลด้าน ESG แต่ไม่ได้เป็ นภาคบังคับ ผลิตภัณฑ์ท่ี
นิ ย ม ที่ สุ ด ในกา รออกผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ESG คื อ green bond
รองลงมา คือ การออก sustainability index อ่านเอกสารฉบับ
เต็มได้ท่ี https://bit.ly/2OuiMPJ
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง FTSE Taiwan RIC
Capped Index ในวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563 และคาดว่ า จะ
ได้รบั อนุญาตจาก Commodity Futures Trading Commission
(CFTC) ให้ผลู้ งทุนในสหรัฐอเมริกาสามารถซือ้ ขายได้
หน่ วยงำนก ำกับ ตลำดเงิ น และตลำดทุ น ของสิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) และ เทมำเซ็ก
(Temasek) เผยแพร่ ร ายงานความส าเร็ จ ในการด าเนิ น
โครงการ Ubin เฟสที่ 5 ซึง่ ถือเป็ นเฟสสุดท้าย รายงานดังกล่าว
ระบุขอ้ มูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับต้นแบบของเครือข่ายการชาระ
เงิน แบบหลากหลายสกุ ลเงิน ด้ว ยบล็อ คเชน และอธิบ ายถึง
ประโยชน์ต่อภาคการเงิน MAS จะทาอินเทอร์เฟสเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างธนาคารกลางอื่นๆ และหน่ วยงานการเงินเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานการชาระเงินข้ามพรมแดนต่อไป
ตลำดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) รับ AREIT เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เป็ น
REIT ตั ว แ รกของ PSE โ ดย มี บ ริ ษั ท Ayala Land เป็ น
สปอนเซอร์ ระยะเวลาการเสนอขายตัง้ แต่ 27 กรกฎาคม ถึง 3
สิงหาคม 2563 โดยร้อยละ 10 ของหุน้ ทัง้ หมดจะจัดสรรให้ราย
ย่อยสามารถจองซือ้ ผ่านแอพพลิเคชัน่ PSE EASy
หน่ วยงำนด้ำนกำรคลังของฟิ ลิ ปปิ นส์ (Philippine Bureau
of the Treasury: BTr) ร่ ว ม มื อ กั บ Union Bank of
Philippines แ ล ะ Philippine Digital Asset Exchange
(PDAX) มีแผนเปิ ดตัวแอพพลิเคชัน่ Bond.PH สาหรับซือ้ ขาย
พัน ธบัต รรัฐ บาลส าหรับ นั ก ลงทุ น บุ ค คล ด้ ว ยเทคโนโลยี
distributed ledger technology (DLT) เป็ น แห่ ง แรกในเอเชีย
และเป็ นระบบดิจทิ ลั เต็มรูปแบบ เปิ ดให้ซอ้ื ขายได้ทงั ้ นักลงทุน
ในประเทศและต่ า งชาติ ช าระค่ า ซื้อ ขายผ่ า น E-wallet หรือ
ธนาคารออนไลน์ ด้วยมูลค่าขัน้ ต่ าเริม่ ต้นเพียง 100 ดอลลาร์
สรอ.
Hang Seng เปิ ดตัวดัชนี Hang Seng Tech Index ครอบคลุม
หุ้ น เทคโนโลยี 30 ตั ว ที่ ใ หญ่ สุ ด ใน HKEX เช่ น Tencent,
Alibaba, JD.com และ NetEase และครอบคลุ ม หลายธุ ร กิจ
ตัง้ แต่ธุรกิจอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการเงิน คลาวด์ อีคอมเมิรซ์
และบริการดิจทิ ลั
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ท่อี ้างอิง
ดัชนี MSCI อันสืบเนื่องจากการจัดทาข้อตกลงการใช้ดชั นีกบั
MSCI นับเป็ นก้าวสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุ พนั ธ์ใน
HKEX โดยสัญญาที่เริม่ ซือ้ ขายเป็ นชุดแรก 10 สัญญา ในวันที่
6 กรกฎาคม 2563 และอีก 7 สัญ ญา ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 เป็ นสัญญาสกุลเงินดอลลาร์สรอ. ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ใน
ตลาดต่ างๆ อาทิ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อิน โดนี เซีย ญี่ป่ ุ น
มาเลเซีย ไต้ห วัน และไทย และมี market maker จานวน 10
ราย เพื่อเพิม่ สภาพคล่องในการทารายการ อนึ่ง สัญญาส่วนที่
เหลือจะทยอยเริม่ ซือ้ ขายภายในสิน้ ปี 2563 นี้
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รับ Leveraged and Inverse Product (L&I
Product) ทีอ่ า้ งอิงหุน้ A-share เข้ามาจดทะเบียนในฮ่องกงเป็ น
ครัง้ แรก จานวน 4 รายการ ได้แก่ ChinaAMC Direxion CSI
300 Index Daily (2x) L Product, ChinaAMC Direxion CSI
300 Index Daily (-1x) I Product, CSOP CSI 300 Index
Daily (2x) L Product และ CSOP CSI 300 Index Daily (-1x)
I Product มุ่งตอบสนองความต้องการลงทุนในหุน้ A-share ทีม่ ี
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก โดยการลงทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ น้ี จะได้ ร ั บ
ผลตอบแทนต่อวัน หรือผลตอบแทนในทางตรงข้ามต่อวัน ของ
ดั ช นี CSI 300 เป็ นสองเท่ า ซึ่ ง นั ก ลงทุ น สามารถลงทุ น
ผลิตภัณฑ์น้ีเพื่อได้รบั ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา
สัน้ ๆ หรือใช้เฮดจ์กรณีตลาดขาลง ด้วยต้นทุนทีต่ ่า ทัง้ นี้ นับเป็ น
การสะท้อนกลยุทธ์ของ HKEX ทีต่ อ้ งการเป็ นตลาด ETF ชัน้ นา
ของเอเชีย โดยมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ รายวันของตลาด ETP ใน
ฮ่องกงเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่ี
ผ่านมา
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เ ปิ ด ตั ว บ ริ ก า ร ใ ห ม่ Master Special
Segregated Account (Master SPSA) เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ โครงการ
Stock Connect ซึง่ จะเป็ นบริการทางเลือกสาหรับการตรวจเช็ค
รายการขายหลักทรัพย์ไปยังจีน (northbound) และราคาเฉลี่ย
ในการทารายการ ก่อนการซื้อขาย (pre-trading checking) ใน
ระดับผูจ้ ดั การกองทุน
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศว่ า OTC Clear ซึ่ง เป็ นบริษั ท ใน
เครือของ HKEX เป็ นสานักหักบัญชีแห่งแรกที่ให้บริการชาระ
ราคาสวอปอัตราแลกเปลีย่ นสกุลฮ่องกงดอลลาร์ทอ่ี า้ งอิง Hong
Kong Dollar Overnight Index Average (HONIA) ซึ่งเป็ นการ
ท า ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง Bank of China (Hong Kong) แ ล ะ
Hongkong and Shanghai Banking Corp. ทัง้ นี้ HONIA เป็ น
อัต ราแลกเปลี่ ย นทางเลื อ กส าหรับ Hong Kong Interbank
Offered Rate (HIBOR)
ตลำดอนุ พ ัน ธ์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Futures Exchange:
HKFE) ได้รบั การรับรองจาก Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) ของสหรัฐอเมริก า ในการแนะน าและ
ขายสัญ ญาฟิ วเจอร์ส อ้า งอิง ดัช นี MSCI จ านวน 23 สัญ ญา
ให้กบั ผูล้ งทุนชาวสหรัฐฯ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัวระบบเทคโนโลยีใหม่เพื่อปฏิรปู กระดาน ChiNext
และพัฒ นาระบบการเข้าจดทะเบียน IPO โดยตัง้ แต่ ว ันที่ 27
กรกฎาคม 2563 ระบบใหม่ จ ะรองรับ การเข้ า จดทะเบีย น
ออนไลน์ การชาระราคา การซื้อขายหลักทรัพย์แ ละ DR บน
กระดาน ChiNext
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
เผยผลสาเร็จ ในการย้า ยการซื้อ ขายอนุ พ ันธ์ ออปชันส
่ าหรับ
สิน ค้า โภคภัณ ฑ์จ ากตลาดสิน ค้า โภคภัณ ฑ์โ ตเกีย ว (Tokyo
Commodity Exchange: TOCOM) รวมถึงระบบและบริการหลัง
การซื้อ ขาย มาที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ อซาก้ า (Osaka Stock
Exchange: OSE) โดยข้อมูลหลัก ทรัพย์ท่เี กี่ย วกับเหล็ก ยาง
และเกษตรกรรมจาก TOCOM จะย้ายไปยังเว็บไซต์ของ OSE
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นี้
ตลำดหลักทรัพย์โตเกี ยว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
ให้บริการระบบใหม่ท่เี กีย่ วกับข้อมูลสถิติ “Arrowhead System
Stats” ซึง่ จะเริม่ ให้บริการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้
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ตลำดหลักทรัพย์แนสแดคดูไบ (Nasdaq Dubai) รายงาน
มูล ค่ า การจดทะเบีย นตราสารหนี้ ท่ีเ ป็ น ไปตามหลัก ศาสนา
อิสลาม (Sukuk) รวมถึง 11.4 พันล้านดอลลาร์สรอ. โดยล่าสุด
เป็ นการระดมทุนของบริษทั DP World ผ่านตลาดหลักทรัพย์
คิดเป็ นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สรอ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2563
ตลำดหลักทรัพ ย์แนสแดคดูไ บ (Nasdaq Dubai) ต้อนรับ
ตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม (Sukuk) จานวน 3
รายการ จากรัฐบาลอิน โดนี เ ซีย คิด เป็ น มูลค่ า 2.5 พัน ล้า น
ดอลลาร์สรอ. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยัง
รับ Sukuk ที่อ อกโดยธนาคารอิส ลามดู ไ บ (Dubai Islamic
Bank) มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สรอ. เข้าจดทะเบียนด้วย
Dubai Gold & Commodity Exchange (DGCX) เล็งเห็นถึง
ความต้องการในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
อัต ราแลกเปลี่ย น ที่มีป ริม าณการซื้อ ขายเพิ่ม ขึ้น ในเดือ น
มิ ถุ น ายน 2563 ถึ ง ร้ อ ยละ 265.56 ส าหรั บ กลุ่ ม อั ต รา
แลกเปลีย่ น 6 สกุลเงินหลักของโลก เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน และ DGCX ได้เปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน สกุ ล ยู โ ร ปอนด์อ ัง กฤษ และดอลลาร์
ออสเตรเลีย เทีย บกับ สกุ ลเงิน ดอลลาร์ สรอ. เริ่ม ซื้อ ขาย 6
กรกฎาคม 2563
Dubai Gold & Commodity Exchange (DGCX) ขยายการ
ให้ บ ริก ารในกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ส ัญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิง อัต รา
แลกเปลี่ยนอินเดียรูปี เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้าง
อิง อัต ราแลกเปลี่ย นอิน เดีย รู ปี แ ละดอลลาร์ สรอ. แบบราย
สัปดาห์ เริม่ ซือ้ ขาย 10 กรกฎาคม 2563
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ซ ำ อุ ดิ อ ำ ร ะ เ บี ย ( Saudi Stock
Exchange: Tadawul) ประกาศวั น เปิ ดท าการของตลาด
อนุ พนั ธ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นี้ โดยจะเป็ นวันแรกของ
การเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ วเจอร์ส Saudi Futures 30 (SF30)
Index Futures ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ดั ช นี MSCI Tadawul 30 (MT30)
Index ทีถ่ อื เป็ นผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์แรกทีซ่ อ้ื ขายในตลาด
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์อิ ส รำเอล (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) มีแ ผนเปิ ด ตัว แพลทฟอร์ม กลางสาหรับ ธุ ร กรรมการ
ให้ ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ บ นเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน ในวั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2563 ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั ยังไม่มแี พลทฟอร์มกลางใน
การให้ยืมหลักทรัพย์ในตลาดอิสราเอล การให้ยืมหลักทรัพย์
ปั จจุบนั ดาเนินการผ่านกลไกระหว่างธนาคาร
ตลำดหลักทรัพย์สเปน (BME) รับพันธบัตรสีเขียว ตัวแรกที่
ออกในรู ป แบบ contingent convertible bond (CoCo) ออก
โดย BBVA เข้าซือ้ ขาย พันธบัตรมีมูลค่า 1 พันล้านยูโร อัตรา
ผลตอบแทนที่ร้อยละ 6 และสามารถแปลงเป็ นหลักทรัพย์ได้
หากสัดส่วนเงินทุนลดต่ ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนด ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่
ต้นปี 2563 BME รับตราสารหนี้ยงยื
ั ่ นเข้าจดทะเบียนแล้วรวม
8 รายการ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ขยายการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทาการ (afterhours trading) ครอบคลุ ม ทุ ก หลั ก ทรั พ ย์ ใ นดั ช นี MOEX
Russia Index จานวน 38 หลักทรัพย์ จากเดิมทีเ่ ปิ ดให้ซอ้ื ขาย
ได้ เ พีย ง 25 หลัก ทรัพ ย์ ท่ีมีส ภาพคล่ อ งสู ง สุ ด เริ่ม วัน ที่ 3
สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ มีแผนที่จะเปิ ดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ รวมถึง ETFs ในช่วงนอกเวลาทาการนี้ภายในปี
2563 หรือต้นปี 2564
กลุ่มตลำดหลักทรัพย์วอร์ซอว์ (Warsaw Stock Exchange
Group: GPW Group) เปิ ดซือ้ ขายข้าวไรย์ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อซื้อขายในกระดานสินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรและอาหาร
(Agricultural and Food Commodity Market: RTRS) ข อ ง
Polish Power Exchange (TGE) ซึ่ง เป็ นบริษั ท ในเครือ ของ
GPW Group เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2563
กลุ่มตลำดหลักทรัพย์วอร์ซอว์ (Warsaw Stock Exchange
Group: GPW Group) ลงนามสัญญากับบริษัท Refinitiv เพื่อ
เผยแพร่ บ ทวิ เ คราะห์ ผ่ า นแพลทฟอร์ ม ของ Refinitiv บท
วิเคราะห์ดงั กล่าว จัดทาภายใต้การสนับสนุนของ GPW Group
ร่ ว มกั บ บริ ษั ท สมาชิ ก ทั ง้ นี้ บทวิ เ คราะห์ ค รอบคลุ ม 51
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นบริษทั SME
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Euronext Dublin เปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิง ดัช นี
ISEQ 20 ซึง่ เป็ นดัชนีทป่ี ระกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษทั ไอริช
ที่มขี นาดมูลค่าตลาดใหญ่ท่สี ุดและมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 20
อันดับ เริม่ ซือ้ ขาย 1 กรกฎาคม 2563
CME Group เตรียมเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาออปชันอ้
่ า งอิง Micro
E-mini S&P 500 และ Micro E-mini Nasdaq-100 ในวันที่ 31
สิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.ล.ต. การเปิ ด
ซือ้ ขายสัญญาออปชันนี
่ ้ สืบเนื่องจากที่ CME Group ได้เปิ ดซือ้
ขายสั ญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วไปเมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม 2561 และมีปริมาณการซือ้ ขายจานวนมาก
Cboe Futures Exchange (CFE) เตรีย มเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญา
ฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี Mini Cboe Volatility (VIX) ซึง่ มีขนาดเล็ก
ลงจากสัญญาปกติ 10 เท่า เริม่ ซือ้ ขาย 10 สิงหาคม 2563
Cboe Global Markets ประกาศแผนเปิ ดใช้ periodic auctions
ซึ่ ง เป็ นแพลทฟอร์ ม การประมู ล ที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด และประสบ
ความสาเร็จ อย่ า งดีใ นยุ โ รป มาใช้ส าหรับ การซื้อ ขายหุ้น ใน
สหรัฐ อเมริ ก าผ่ า น Cboe BYX Equities Exchange มุ่ ง เพิ่ ม
สภาพคล่องระหว่างวัน เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็ น
รายการใหญ่ ห รือ ต้อ งการให้หุ้น ที่มีก ารซื้อ ขายน้ อ ยมีสภาพ
คล่องเพิม่ ขึน้
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดตัวฟั งก์ชนใหม่
ั ่ สาหรับ
การซือ้ ขาย ETF โดยอนุญาตให้ผรู้ ่วมตลาดสามารถสือ่ สารกับผู้
ออกหลัก ทรัพ ย์ เ พื่อ ออกหลัก ทรัพ ย์ (create) หรื อ ไถ่ ถ อน
หลักทรัพย์ (redeem) เข้ากอง ETF ได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บนหน้าจอ ICE ETF Hub ซึง่ ระบบนี้มปี ระโยชน์มากต่อผู้ร่วม
ตลาดในกลุ่มตราสารหนี้ ซึ่งจะช่วยลดขัน้ ตอนของการบริหาร
แบบดัง้ เดิม และช่วยลดความเสีย่ งของการดาเนินการด้วยระบบ
อัตโนมัตทิ ม่ี มี าตรฐาน
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) ปรับปรุงระบบข้อมูลผูอ้ อกหลักทรัพย์ (X-Issuer) ซึง่ เป็ น
ระบบสาหรับให้ผอู้ อกหลักทรัพย์สง่ ข้อมูลมายัง NSE ในรูปแบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยได้ ป รับ ปรุ ง ใหม่ ท ัง้ การออกแบบหน้ า
portal เพิม่ รูปแบบการใช้งาน ปรับให้ใช้งานง่ายขึน้ รวมถึงเพิม่
ปฏิทนิ เพื่อให้ผอู้ อกหลักทรัพย์แจ้งข้อมูล corporate action และ
ตารางการประชุม และเพิม่ ช่องทางให้ผจู้ ดั การกองทุนส่งข้อมูล
กองทุนใน portal นี้ได้อกี ด้วย
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MVIS Index Solutions GmbH (MVIS) ร่ ว ม กั บ
CryptoCompare ผู้นาด้านข้อมูลสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ประกาศให้
ใบอนุ ญาตดั ช นี MVIS CryptoCompare Bitcoin Index แก่
Arrano Capital ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยธุ ร กิจ บล็อ กเชนของ Venture
Smart Asia เพื่อออกกองทุนบิทคอยน์ (Bitcoin Fund) กอง
แรกในฮ่องกง ซึ่งมุ่งปิ ดช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมการเงิน
และอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั โดยจะเปิ ดซือ้ ขายสาหรับนัก
ลงทุนสถาบันเท่านัน้
Bitcoin Capital ซึ่ ง เป็ นผู้ อ อก ETF รายให ม่ ใ น ตลำ ด
หลักทรัพย์ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) นา Crypto ETP เข้า จด
ทะเบียนบน SIX ซึ่ง เป็ น ETP ที่ลงทุ น ในสกุ ลเงิน ดิจิท ัล 15
สกุล
Xignite ซึ่ง เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารระบบข้อ มู ล ซื้อ ขายร่ ว มมือ กับ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) ในการให้บ ริก าร
ข้อ มู ล ซื้ อ ขายเรีย ลไทม์ ข อง SIX บนแพลทฟอร์ ม Xignite
Enterprise Microservices ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารการบริ ห ารจั ด การ
ข้อมูลบนคลาวด์

ESG
❖

❖

❖

Post Trade Service
❖

❖

Clearstream และ LCH ร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยงบริการหลัง
การซื้ อ ขาย โดย global depository receipts (GDR) ที่ จ ด
ทะเบี ย นอยู่ ท่ี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล อนดอน ( London Stock
Exchange: LSE) ซึ่ ง รวมถึ ง Asia-Pacific GDR ตลอดจน
ETPs ซึง่ รวมถึง ETFs, ETNs และ ETCs สามารถทารายการ
ส่งมอบได้ท่ี Clearstream ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 นี้
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ซ ำ อุ ดิ อ ำ ร ะ เ บี ย ( Saudi Stock
Exchange: Tadawul) ประกาศว่า สานักหักบัญชี (Securities
Clearing Center Company: Muqassa) จะเริม่ ดาเนินการใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
หลังการซือ้ ขายและเอือ้ ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็ นไป
อย่างราบรื่น การจัดตัง้ สานักหักบัญชีน้เี ป็ นไปตามแผนพัฒนา
การเงินซึง่ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ของประเทศปี 2573 ซึง่ จะช่วย
ส่งเสริมการเปิ ดตัวของการซือ้ ขายอนุพนั ธ์ใน Tadawul ด้วย
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❖

❖

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนบีเอ็นพี พำรีบำส์ (BNPP
AM) รายงานผลการสารวจที่ชใ้ี ห้เห็นถึงความสาคัญของ ESG
ต่อการตัดสินใจลงทุนหลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
ซึง่ พบว่า ESG เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23 โดย
ร้อยละ 81 ได้มี ESG เป็ นส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของพอร์ตโฟลิ
โออยู่แล้วและอีกร้อยละ 16 มีแผนทีจ่ ะใส่ ESG เข้ามาในพอร์ต
การลงทุน นอกจากนี้ BNPP AM ได้ออกกองทุนใหม่ภายใต้ธมี
EARTH (Environmental Absolute Return Thematic Fund)
เพื่อเป็ นหนึ่งในกองทุนทางเลือกสาหรับผูล้ งทุนทีม่ องหาโอกาส
ในการลงทุนเพื่อสิง่ แวดล้อม
Eurex Exchange ไม่เพียงแต่เป็ นตลาดหลักทรัพย์ทม่ี กี ารออก
ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ ESG แต่ยงั สนับสนุ นการลงทุนอย่างยังยื
่ น
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนาออนไลน์ การจัดทารายงาน
เรื่องความยังยื
่ น และเป็ นองค์กรที่ประยุกต์ ESG เข้าเป็ นส่วน
หนึ่งทีส่ าคัญในองค์กร
ห น่ ว ย ก ำ กั บ ดู แ ล ก ำ ร เ งิ น ญี่ ปุ่ น ( Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) รายงานว่า มีผู้ลงทุนสถาบัน 284
แห่ ง ตอบรับ หลัก การด้ า นการลงทุ น ด้ ว ยความรับ ผิด ชอบ
(Principles For Responsible Institutional Investors) ที่
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
Qontigo ออก 2 ดัช นี ใ หม่ อ้ า งอิ ง ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
“STOXX Paris-Aligned Benchmark (PAB)” แ ล ะ “STOXX
Climate Transition Benchmark (CTB)”
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ว อร์ ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) และธนำคำรยุโรปเพื่อกำรพัฒนำ (European Bank
for Reconstruction and Development: EBRD) ร่ ว ม มื อ
จัดทาแนวทางด้านการรายงาน ESG ให้แก่บริษัทจดทะเบียน
และผูล้ งทุน
ETFGI ศูนย์วจิ ยั ชัน้ นา รายงานมูลค่าการลงทุนในกองทุนอีที
เอฟและอีทีพี (ETFs & ETPs) ด้ า น ESG ที่จ ดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่า
สูงสุดถึง 88 พันล้านดอลลาร์สรอ.
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European Capital Markets Institute (ECMI) ของ Centre
for European Policy Studies (CEPS) เผยแพร่ ร ายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอนุ พนั ธ์ต่อการเงินเพื่อความ
ยัง่ ยืน โดยได้ร ับ ความร่ ว มมือ จาก ISDA โดยมองว่ า ตลาด
อนุ พนั ธ์จะมีบทบาทสาคัญต่อบริบทการเจราจาด้านกรีนและ
การเชื่อมต่อไปสูเ่ ศรษฐกิจคาร์บอนต่าในอนาคต
หน่ วยงำนก ำกั บ ธนำคำรยุ โ รป (European Banking
Authority: EBA) ตอบรั บ และเห็ น ด้ ว ยกั บ รายงานของ
คณะกรรมำธิ กำรยุโรป (European Commission) ในเรื่อง
การปรับ กลยุ ท ธ์ด้า นการลงทุ น เพื่อ ความยัง่ ยืน (Renewed
Sustainable Finance Strategy)
European Securities and Markets Authority (ESMA) ให้
ความเห็ น ไปยั ง คณะก รรมำธิ กำรยุ โ รป ( European
Commission) เกี่ย วกับ แผนการปรับกลยุ ท ธ์ด้านการลงทุ น
เพื่อความยัง่ ยืน (Renewed Sustainable Finance Strategy)
โดยเน้ น 3 ส่วนสาคัญคือ การปรับปรุงการเข้าถึง มาตรฐาน
ของข้อมูลความยังยื
่ น และการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตลำดหลักทรัพย์มำเลเซี ย (Bursa Malaysia: BM) หยุดทา
การซือ้ ขายชัวคราว
่
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30
น. เนื่อ งจากพบปั ญ หาขัด ข้อ งทางด้า นเทคนิค ที่ไ ม่เ กี่ย วกับ
cyber securities และกลับมาเปิ ดซือ้ ขายได้อกี ครัง้ ตามปกติใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทัง้ นี้ BM ใช้ระบบซื้อขายที่พฒ
ั นา
โดย Nasdaq
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission:
SC) อยู่ ร ะหว่ า งหาสาเหตุ ท่ีท าให้ร ะบบซื้อ ขายของ ตลำด
หลักทรัพย์มำเลเซี ย (Bursa Malaysia) เกิดการหยุดชะงัก
ขึน้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้
เป็ นครัง้ ที่สองในระยะเวลา 7 เดือน ครัง้ ที่ผ่านมาเกิดขึน้ เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ม ำเลเซี ย (Bursa Malaysia) ร่ ว มกั บ
Hashstacs บริษั ท ฟิ นเทคของสิง คโปร์ ทดสอบโครงการ
Project Harbour นาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขาย
พันธบัตรในตลาด Labuan และการออกสินทรัพย์เป็ นดิจทิ ลั
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ตลำดอนุพนั ธ์ลอนดอน (London Derivatives Exchange:
LDX) เลือกบริษทั Exberry ให้เป็ นผู้พฒ
ั นาระบบจับคู่คาสังซื
่ ้อ
ขายสาหรับ สิน ค้า โภคภัณฑ์ สิน ค้า อนุ พ ันธ์ รวมถึง สิน ทรัพ ย์
ดิจทิ ลั เช่น security token
ตลำดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse: DB) เปิ ดตัว
A7® ซึ่ง เป็ น แพลทฟอร์มออนไลน์ สาหรับ วิเคราะห์ข้อมูลที่มี
คุณภาพสูงที่ซ้อื ขายผ่ านระบบ Eurex และ Xetra ผ่ านระบบ
คลาวด์เ พื่อให้ผู้ใช้บ ริก ารได้ข้อ มูลเชิงลึก ของสถานการณ์ ใ น
ตลาดและข้อมูลซือ้ ขาย
บริ ษั ท Refinitiv เข้า ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท Advisor Software
Inc. (ASI) เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร wealth
management ในรู ป แบบดิจิท ัลส าหรับ บริก ารใหม่ “Refinitiv
Digital Investor” ทีเ่ ปิ ดให้บริการไปก่อนหน้านี้

❖

❖

ตลำดหลัก ทรัพ ย์ม ำเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดรับ ฟั ง
ความคิดเห็นต่อปริมาณการถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เดิม ก าหนดว่ า ให้มีผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยอย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 25 จะ
ลดลงเหลือระหว่างร้อยละ 15 - 25 ขึน้ อยู่กบั ขนาดมูลค่าตลาด
ของบริษัท ทัง้ นี้ ได้นาเกณฑ์ต่างๆ อาทิ สภาพคล่องของหุ้น
ความผิด ปกติ ข องการซื้อ ขายหุ้น การก ากับ กิจ การที่ดี มา
ประกอบการพิจารณาด้วย
สำนักงำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission: SC)
ออกแนวทางปฏิบตั ใิ หม่สาหรับกรรมการของบริษทั จดทะเบียน
และบริษทั ในเครือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการกากับ
กิจการทีด่ ขี องกรรมการและการควบคุมดูแลบริษทั จดทะเบียน
สำนักงำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission: SC)
สนับสนุนการนาโมเดลการให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ใหม่ มา
ใช้ เ พื่อ เพิ่ม ความคล่ อ งตัว และประสิท ธิภ าพ โดยการแยก
โครงสร้างสมาชิกระหว่างสมาชิกตลาดกับสมาชิกสานักหักบัญชี
ออกจากกัน และเพื่อให้เกิดการให้บริการแบบใหม่ อาทิ บริษทั
หลักทรัพย์ทใ่ี ห้บริการผ่านออนไลน์เท่านัน้ หรือการให้บริการผู้
ลงทุนสถาบันด้วยการใช้อลั กอริทม่ึ แพลทฟอร์ม เป็ นต้น
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Rules and Regulation (Cont)

ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission: ❖ คณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ สิ งคโปร์ (Competition
and Consumer Commission of Singapore) เข้าตรวจสอบ
SC) ปรับเกณฑ์ IPO สาหรับ Main Market โดยเพิม่ การมีส่วน
กรณี ก ารเข้ า ซื้ อ กิ จ การบริ ษั ท Refintiv โดย กลุ่ ม ตลำด
ร่ว มของผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับการยื่น ขอไฟลิ่ง โดย SC จะให้ย่ืน
เอกสารในเบื้องต้นและใช้กระบวนการให้คาปรึกษาแบบองค์
หลัก ทรัพ ย์ล อนดอน (London Stock Exchange Group:
รวมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถหารือกันได้หากมีข้อ
LSEG) ซึ่งมีความกัง วลว่ าการดาเนิน การดังกล่าวจะมีผลต่ อ
กังวลใดๆ นอกจากนัน้ ยังขยายระยะเวลาในกระบวนการร่าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อั ต รา
หนังสือชีช้ วน เพื่อให้มเี วลารับฟั งความเห็นมากยิง่ ขึน้ จากเดิม
แลกเปลีย่ นทีม่ คี วามเท่าเทียม มีเหตุผล และไม่กดี กัน หรือไม่
15 วันทาการ มีผล 1 มกราคม 2564 นอกจากนี้ ยังเตรียมปรับ ❖ ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
กรอบกฎเกณฑ์ของ ACE market ภายในครึง่ แรกของปี 2564
Clearing: HKEX) เปิ ดรับฟั งความเห็นต่อข้อเสนอในการจัดให้
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission:
กระบวนการจดทะเบียนและจองซือ้ หลักทรัพย์เป็ นรูปแบบทีไ่ ม่
SC) ได้ออกคาเตือ นแก่ประชาชนทัวไปเกี
่
่ย วกับ การซื้อ ขาย
ต้ อ งใช้ เ อกสาร (paperless) โดยให้ แ สดงเอกสารผ่ า นทาง
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ผ่านเครื่องเอทีเอ็มทีต่ งั ้ อยู่ตามสถานทีต่ ่างๆ ใน
ออนไลน์เท่านัน้ และลดประเภทเอกสารทีต่ ้องนามาแสดง ทัง้ นี้
มาเลเซีย เนื่องจากผูใ้ ห้บริการซือ้ ขายนี้จะต้องได้รบั ใบอนุ ญาต
เปิ ดรับฟั งความเห็นจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 นอกจากนี้
จาก SC แต่ จ นถึง ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มีผู้ใ ห้บ ริก ารรายใดที่ไ ด้ร ับ
HKEX ได้ปรับแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมให้ผู้ย่นื ขอ IPO ต้องเปิ ดเผย
ใบอนุ ญาตให้สามารถซื้อขายสกุลเงินคริปโตผ่านเอทีเอ็มได้
ข้อมูลการกากับกิจการทีด่ แี ละด้าน ESG ด้วย
และการให้บริการดังกล่าวถือเป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมาย
❖ ตลำดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) แ ล ะ
ปรับ tick size ใหม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 สิงหาคม 2563 โดย tick
Accounting and Corporate Regulatory Authority
size เท่ากับ (1,2,5)*10N โดย N คือ จานวนเต็ม และเพิม่ ช่วง
(ACRA) ออกแนวทางปฏิบตั ิให้แก่บริษัทจดทะเบียน ในการ
ต่างของราคาที่ 25
จัดเตรียมงบการเงินระหว่างปี อาทิ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
และการดาเนิ นงานต่ อ เนื่ อ งที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากโควิด 19 Alliances
รวมถึงประเด็นสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผลู้ งทุนได้มี
❖ Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) แ ล ะ
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
ตลำดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) ลงนามในข้อตกลงเพื่อ
หน่ วยงำนก ำกับ ตลำดเงิ น และตลำดทุ น ของสิ ง คโปร์
ขยายความร่ว มมือ ในการอ านวยความสะดวกให้บริษัทที่อ ยู่
(Monetary Authority of Singapore: MAS) เปิ ดรับฟั งความ
ในแนสแดคสามารถเข้าจดทะเบียนใน SGX ได้ดว้ ยกฎเกณฑ์ท่ี
คิดเห็นร่างกฎหมายใหม่ท่จี ะเพิ่มอานาจให้ MAS จัดการกับ
คล้ายคลึงกัน โดยการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างสองตลาดหาก
ความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อภาคการเงิน โดยเพิม่ อานาจใน
บริษทั จดทะเบียนในลักษณะ dual listing ทาให้การจดทะเบียน
การสัง่ ห้า มบุ ค คลที่ไ ม่ เ หมาะสมปฏิบ ัติง านในภาคการเงิน
ใน SGX สามารถใช้ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ยื่นให้กบั ก.ล.ต. สหรัฐ และ/
ขยายขอบเขตของกฎหมายป้ องปรามการฟอกเงินและต่อต้าน
หรือ Nasdaq
การทุจริตทางการเงินไปยังบุคคลในสิงคโปร์ทใ่ี ห้บริการเหรียญ
ดิจิท ัล ในต่ า งประเทศ และเพิ่ม กรอบกฎเกณฑ์ก ารบริห าร
จัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีให้มคี วามแข็งแกร่งขึน้ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาท
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กำรประชุ ม ภำคกำรเงิ น ระหว่ ำ งสหรำชอำณำจัก รและ
สิ งคโปร์ครัง้ ที่ 5 ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างสองประเทศ
ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเน้ นความร่วมมือ ในด้านการเงินสีเขีย ว
การรัก ษาความปลอดภัยด้า นไซเบอร์ การส่ง ข้อมูลระหว่า ง
ประเทศ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการประกันภัย
ต่อความเสีย่ งจากโรคระบาด และ ความร่วมมือด้านการกากับ
ดูแล
Dubai International Financial Centre (DIFC) ล ง น า ม
บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ Jiaozi Fintech
Dreamworks ซึ่ง เป็ น หนึ่ง ในฟิ น เทคจีน รายแรกที่ใ ห้บริก าร
แพลทฟอร์ม นวัต กรรม ความร่ ว มมือ ครัง้ นี้ จ ะช่ ว ยเชื่อ มต่ อ
ระหว่ า งดู ไ บและเฉิ ง ตู เ พื่อ ส่ ง เสริม ธุ ร กิจ ฟิ นเทคในทัง้ สอง
ประเทศและช่วยส่งเสริมบทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใน
การสนับสนุ นนโยบาย Belt and Road อีกทัง้ ตอกย้าบทบาท
ของ DIFC ในฐานะศูนย์กลางการเงินชัน้ นาสาหรับฟิ นเทคทัว่
โลก
Aquis Exchange ร่ ว ม มื อ กั บ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ด อ ร์ บี้
(University of Derby) เพื่อพัฒนาโครงการวิจยั และพัฒนาใน
ด้าน machine learning เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตรวจสอบ
พฤติกรรมการลงทุนและระบุก ารกระท าผิด ในตลาดการเงิน
โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาทีจ่ บใหม่ทม่ี ที กั ษะด้านนี้
เข้ามาร่วมในโครงการ ความร่วมมือนี้ได้รบั เงินสนับสนุ นจาก
ภาครัฐ เป็ นจานวน 151,000 ปอนด์ ผ่าน Innovate UK เพื่อใช้
ประโยชน์จากทุนนี้ในการคิดค้นนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ
ศูนย์อบรมของตลำดหลักทรัพย์สเปน (Intituto BME) ลง
นามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ISDE ซึ่ ง เป็ น law
business school ในสเปน เพื่อจัดทาหลักสูตรปริญญาโทด้าน
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดการเงิน ซึ่งจะให้ควบคู่กบั ISDE’s
Degree in Law ที่จ ัด ท าร่ ว มกับ Universidad Complutense
de Madrid
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ตลำดหลักทรัพย์สเปน (BME) ร่วมมือกับ Barcelona Tech
City เพื่ อ จั ด ตั ้ง ศู น ย์ ก ลางการเงิ น ( Financial Hub) และ
เทคโนโลยีด้านฟิ นเทค ซึ่งจะใช้เป็ นสถานที่ทางานสาหรับกลุ่ม
Startups นักลงทุน ธนาคารพาณิชย์ และบริษทั ประกัน ตัง้ อยู่ท่ี
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ บ ำ ร์ เ ซ โ ล น ำ ( Barcelona Stock
Exchange) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้
เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มการเงินและเทคโนโลยี และ
มุ่งเป็ นช่องทางให้สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงทรัพยากรในตลาด
ทุนได้
Diginex ซึง่ เป็ นบริษทั ให้คาปรึกษาและให้บริการด้านสินทรัพย์
ดิจิทลั ร่วมมือกับ Itiviti ซึ่งเป็ นผู้นาการให้บริการเทคโนโลยี
สาหรับสถาบันการเงิน โดย Diginex จะใช้แพลทฟอร์ท Tbricks
ของ Itiviti ในการพัฒ นา Diginex Access เพื่อ ให้บริก ารด้า น
การบริหารความเสีย่ ง การบริการกาไรขาดทุน และการบริหาร
พอร์ตการลงทุนสาหรับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ซึง่ รวมถึงสกุลเงินดิจทิ ลั
และอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
GPW Ventures บริษทั ในเครือของตลำดหลักทรัพย์วอร์ซอว์
(Warsaw Stock Exchange: GPW) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลง
ความร่วมมือกับ National Centre for Agricultural Support
(KOWR) ของโปแลนด์ เพื่อ จัด ตัง้ กองทุ น KOWR Ventures
Fund เพื่อลงในกลุ่ม SMEs ทีม่ นี วัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นทีก่ าร
พัฒนาด้านการเกษตร อาหาร และพืน้ ทีช่ นบทของโปแลนด์ผ่าน
โชลูชนที
ั ่ เ่ ป็ นนวัตกรรม
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21 กรกฎำคม 2563 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็ นวิทยากรในงาน Maybank Invest ASEAN 2020 ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อร่วมให้ขอ้ มูลพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์ การปรับตัวในสถานการณ์ covid-19 และความน่ าสนใจใน
ตลาดทุนไทย
23 กรกฎำคม 2563 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมการประชุม SSE & SICCCE: Virtual Meeting on "New Reality: How
Stock Exchanges Make Space for Growth?” ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์เซีย่ งไฮ้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
ร่วมให้ขอ้ มูลพัฒนาการตลาดทุนไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือผ่านผลิตภัณฑ์และบริการข้าม
ตลาด

July 2020

10

