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ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) ออกมาตรการผ่อนผันสาหรับ
บริษทั ทีม่ แี ผน IPO โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านกฎเกณฑ์สาหรับ
บริษทั ทีเ่ ตรียมเข้าจดทะเบียน แต่ยงั คงให้ความสาคัญต่อการ
สร้า งตลาดที่โ ปร่ ง ใสและเป็ น ไปอย่ า งเรีย บร้อ ย นอกจากนี้
ASIC ได้ออกมาตรการผ่อนผันสาหรับผูป้ ระกอบการกองทุนที่
ประสบปั ญ หาทางการเงิน (hardship relief) เพื่อ เปิ ด ให้ท า
รายการถอนกองทุนทีเ่ ป็ น frozen funds ได้ในช่วงการระบาดนี้
สมาคมตลาดทางการเงิ นออสเตรเลี ย (Australian
Financial Markets Association: AFMA) เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้
สนั บ สนุ น บทบาทที่ ส าคัญ ของตลาดการเงิ น ในการฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จ ของประเทศจากปั ญหาการระบาดของไวรั ส
COVID-19 โดยได้เสนอแนวทางไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดาเนินการ
1) สร้างความเชื่อมันว่
่ าธุรกิจจะได้รบั บริการด้านการบริหาร
ความเสีย่ งและการจัดการด้านการเงินที่มคี ุณภาพสูงด้วยการ
บริหารต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ 2) ส่งเสริมให้ออสเตรเลีย
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในฐานะศูนย์กลาง
ทางการเงินระดับนานาชาติ เพื่อกระตุน้ การจ้างงาน รายได้และ
รายได้จากภาษี โดยข้อเสนอของ AFMA เน้นทีร่ ะบบกฎเกณฑ์
และภาษี
European Central Bank (ECB) ร ะ บุ ค ว า ม ท้ า ท า ย 3
ประการ ในการเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของไวรัส ได้แก่ 1)
การสร้างตลาดที่มเี สถียรภาพ 2) การเตรียมความพร้อมด้าน
อุ ป ทานของเครดิ ต และ 3) การจั ด การความเสี่ ย งจาก
สถานการณ์ระบาด
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หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลทางการเงิ นนิ วซี แลนด์ (New
Zealand Financial Markets Authority) ประกาศแนวทาง
การท างานอย่ า งปลอดภัย (WorkSafe Guidelines) สาหรับ
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ในช่ ว งการประกาศเตื อ น
สถานการณ์ COVID-19 ระดั บ 3 ไว้ ด ัง นี้ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
ทางการเงินและพนักงานจะต้องทางานจากบ้านหากสามารถ
จั ด การได้ แต่ ห ากไม่ ส ามารถจั ด การได้ ให้ เ ปิ ดสถาน
ประกอบการโดยจะต้องเป็ นไปตามแนวทางความปลอดภัยของ
สาธารณสุขและต้องดูแลป้ องกันพนักงาน รวมถึงลูกค้าอย่าง
เต็มที่
ก.ล.ต. ออนตาริ โ อ (Ontario Securities Commission:
OSC) สารวจความเห็นนักลงทุนรายย่อยในช่วงการระบาดของ
ไวรัส พบว่า ร้อยละ 47 มีความเครียดทางการลงทุนเพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 85 ยัง คงถือ ครองหลัก ทรัพ ย์เ ก็บ ไว้ ในด้า นการขาย
หลักทรัพย์ พบว่านักลงทุนทีม่ คี วามรู้ทางเงินในระดับน้อยเป็ น
กลุ่ ม หลัก ที่จ ะขายหลัก ทรัพ ย์อ อกอย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 20 หรือ
มากกว่ า นัน้ ทัง้ นี้ ร้อ ยละ 81 ระบุ ค วามพอใจจากการได้ร ับ
คาแนะนาจากทีป่ รึกษาการลงทุน ขณะทีม่ รี อ้ ยละ 60 ที่บริหาร
จัดการพอร์ตของตนเอง นอกจากนี้ ในด้านความรู้ทางการเงิน
นักลงทุนแคนาดาร้อยละ 61 มีความรู้ระดับปานกลาง ขณะที่
ร้อ ยละ 23 อยู่ใ นระดับสูง และสาหรับ ด้า นปั ญหาการฉ้ อ โกง
ร้อ ยละ 10 เชื่อ ว่ า มีแ นวโน้ ม ที่ต้ อ งสูญ เงิน จากการฉ้ อ โกง
ขณะทีร่ อ้ ยละ 2 ระบุว่าต้องสูญเสียเงินจากการฉ้อโกงไปแล้ว
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล าว (Lao Securities Exchange: LSX)
หยุดการซื้อขายชัวคราวเมื
่
่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เนื่องจาก
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถรับคาสังซื
่ ้อ
ขายได้ โดยเปิ ดให้บริการซื้อขายอีกครัง้ ในวันที่ 12 สิงหาคม
2563
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ร่ ว ม กั บ
Enterprise Singapore เตรี ย มจั ด งาน Singapore FinTech
Festival (SFF) แ ล ะ Singapore Week of Innovation &
TeCHnology (SWITCH) ขึน้ ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563
โดยในปี น้ี จัด ในรูป แบบออนไลน์ ตลอด 24 ชัว่ โมง และใช้
สถานทีข่ องพันธมิตรในหลายประเทศทัวโลก
่
พร้อมคงรูปแบบ
ของงานส าคัญ ๆ อาทิ ผู้ ล งทุ น พบบริ ษั ท สตาร์ ท อัพ งาน
Hackcelerator และการมอบรางวัลฟิ นเทค เป็ นต้น
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ยื น ยั น ที่ จ ะ
สนับสนุ นเงินมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ตลอดระยะเวลา
3 ปี เพือ่ เร่งการเติบโตของเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
ในภาคการเงิน ภายใต้ โ ครงการ FSTI 2.0 ที่ส นั บ สนุ น การ
ทดลองด้านเทคโนโลยีในระดับเริม่ ต้น เสริมสร้างการนา AI มา
ใช้ในภาคการเงิน และสร้างบุคลากรที่มคี วามสามารถโดดเด่น
เพือ่ ป้ อนเข้าสู่ตลาดฟิ นเทค
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ร่ ว ม กั บ
National Research Foundation (NRF) แ ล ะ National
University of Singapore (NUS) จัดตัง้ สถาบันวิจยั ทีจ่ ะพัฒนา
ความสามารถเชิงลึก เพือ่ สนับสนุนและตอบสนองความต้องการ
บริการทางการเงินแบบดิจทิ ลั ในเอเชีย โดยมี Asian Institute of
Digital Finance (AIDF) จัดหาบุคลากรที่เป็ นผูน้ าทางความคิด
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา การวิจยั และความเป็ น
ผู้ ป ระกอบการ ในทางการเงิ น แบบดิ จิ ท ัล คาดว่ า จะเริ่ ม
ดาเนินการปลายปี 2563
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เตรีย มเดิน นโยบายส าคัญ ตามแนวทางของภาครัฐ 4
ประการ ได้แ ก่ 1) การให้ค วามสาคัญ ต่อการบริหาร ChiNext
Board อย่ า งมี คุ ณ ภาพเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของบริ ษั ท
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การจัดระบบ IPO แบบ registration
-based โดยเน้ น การเปิ ดเผยข้อ มู ล เป็ นหัว ใจส าคัญ 3) การ
ปรับปรุงคุณภาพบริษัทจดทะเบียน และ 4) การสร้างศูนย์กลาง
การเงินนวัตกรรมที่มคี ุณภาพและมุ่งสู่การเป็ นตลาดหลักทรัพย์
ระดับโลก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จัดสัมมนาเพือ่ ทบทวนเกณฑ์การออกหลักทรัพย์และการ
จดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุ นระบบ registration-based
IPO ในกระดาน ChiNext ให้เป็ นไปอย่างราบรื่น ซึ่งรวมไปถึง
การรีไฟแนนซ์ การควบรวมกิจการของหลักทรัพย์ใน ChiNext
ด้วย ทัง้ นี้ มีบริษัทจดทะเบียนจานวน 18 บริษัท ที่จะเป็ นกลุ่ม
แรกภายใต้ ก ารปฏิรู ป กระดาน ChiNext ใหม่ และโครงการ
ทดลองในระบบ registration-based IPO นี้ ซึง่ ได้เข้าจดทะเบียน
ไปเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ทีผ่ า่ นมา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัว Securities and Fund Information Technology
Application and Innovation Center ห รื อ Industry IT
Innovation Center เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรม
ดั ง กล่ า วเป็ นโครงการพิ เ ศษและแพลทฟอร์ ม ที่ เ น้ น การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางไอที โดย FinTech Center ที่บริหาร
จัดการโดย SZSE ซึ่งจะทางานร่วมกับทุกฝ่ ายในอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนางานวิจยั และเทคโนโลยี การพัฒนาระบบนิเวศทาง
การเงินเพือ่ ส่งเสริมนวัตกรรมทางไอทีของอุตสาหกรรม
Bank for International Settlements Innovation Hub
(BISIH) หรือ BIS Innovation Hub ร่ วมกับ หน่ ว ยงานกากับ
ดูแลทางการเงิ นฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority:
HKMA) จั ด งานแข่ ง ขั น TechChallenge – Digitising Trade
Finance เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อดูแล
และเอื้อต่อธุรกิจการค้า (trade finance) โดยเชิญชวนผู้พฒ
ั นา
นวัต กรรมทัว่ โลกร่ ว มส่ ง โซลู ช ัน่ ส์ น วัต กรรมภายในวัน ที่ 31
สิงหาคม 2563 และจะมอบเงิน สนับ สนุ นเพื่อใช้ในการพัฒนา
แนวคิดทีส่ ร้างสรรค์ต่อไป
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รายงานผลประกอบการระหว่ า งกาลปี
2563 ซึ่งจานวน IPO ใน HKEX ในไตรมาส 1 มี 64 รายการ
สูง เป็ น อัน ดับ ที่ส องของโลก ขณะที่มู ล ค่ า IPO อยู่ ท่ี 92.8
พันล้านดอลลาร์ สูงเป็ นอันดับที่สามของโลก ทัง้ นี้ มูลค่าซื้อ
ขายเฉลี่ย ต่ อ วัน ในรายการซื้อ ขายบน Stock Connect และ
Bond Connect ต่างทาสถิติรอบครึ่งปี สูงสุด ในส่วนมูลค่าซื้อ
ขายเฉลี่ยรายวันของ ETPs สูงขึน้ เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การยกเว้น อากรแสตมป์ จากการโอนหุ้น ของ ETP market
maker จะยิง่ ช่วยให้ปริมาณการซือ้ ขายเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การจัดทาสัญญากับ MSCI จะทาให้มผี ลิตภัณฑ์ฟิว
เจอร์สและออปชันเพิ
่ ม่ ขึน้ ถึง 37 รายการ สาหรับผลิตภัณฑ์ท่ี
เปิ ดตัวใหม่อ่นื ๆ มีหลายรายการ ได้แก่ USD and CNH Silver
Futures, Iron Ore Futures ETF, commodity-based L&I
Product, active equity ETF, และ A share L&I Products ซึ่ง
ต่ า งเป็ น ผลิต ภัณฑ์แ รกที่น าออกสู่ต ลาด ตลอดจนแผนการ
จัดตัง้ Sustainable and Green Exchange (STAGE) ใหม่ดว้ ย
Invest Hong Kong (InvestHK) เปิ ดเผยโครงการ Global
Fast Track Programme ในช่ ว งงาน Hong Kong Fintech
Week ซึ่งเป็ นงานฟิ นเทคสาคัญในเอเชีย ที่มุ่งส่งเสริมให้ฟิน
เทคทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศใช้ความมีเสถียรภาพและ
โอกาสของฟิ นเทคในฮ่องกงเพื่อเร่งการเติบโตของนวัตกรรม
โครงการดัง กล่ า วจะเชื่อ มต่ อ ฟิ น เทคเข้า กับ ระบบนิ เ วศทาง
เศรษฐกิจทีห่ ลากหลายของฮ่องกง เพื่อเข้าถึงหน่ วยงานกากับ
ดูแ ล บริษัท นัก ลงทุ น เพื่อ ผลัก ดัน ธุ ร กิจ ให้เ ติบ โตในฮ่ อ งกง
รวมถึงเอเชีย ทัง้ นี้ ฟิ นเทคที่ได้รบั การคัดเลือกจะได้นาเสนอ
ข้อมูลนวัตกรรมแก่ Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และพาร์ทเนอร์อ่นื ๆ ด้วย
ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) เผยแพร่แผนกลยุทธ์องค์กร ปี
2563-2567 ที่เ น้ น 5 ด้า น ได้แ ก่ การปกป้ อ งนัก ลงทุ น จาก
อันตรายทีเ่ กิดในช่วงความผันผวนสูง การดูแลเสถียรภาพของ
ระบบการเงิน การสนับสนุ นธุรกิจในออสเตรเลียต่ อสู้กบั การ
ระบาดของไวรัส การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่ อ
ระบบการเงิน และการเพิ่ม ศัก ยภาพขององค์ก รเพื่อ พร้อ ม
เผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australian Securities
Exchange: ASX) จัดทาการสารวจนักลงทุนออสเตรเลียในปี
2563 พบว่า มีนักลงทุนมากกว่า 9 ล้า นรายที่มีก ารลงทุนใน
ต่างประเทศและมี 6.6 ล้านราย ที่ลงทุนตรงในผลิตภัณฑ์ท่จี ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ พบว่า นักลงทุนร้อยละ
22 ในช่ ว งอายุ 35-64 ปี จะชะลอการเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ออกไป และนักลงทุนร้อยละ 54 มีการปรับพอร์ตการลงทุน เมื่อ
พิจารณาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อการลงทุน พบว่า ร้อยละ
36 ให้ความสาคัญต่อการได้รบั เงินปั นผลอย่างยังยื
่ น และร้อยละ
31 ให้ความสาคัญต่ อการกระจายการลงทุน นอกจากนี้ ส่วน
ใหญ่ เ ตรีย มจะลงทุ น ใหม่ ใ นปี ห น้ า โดยร้อยละ 57 ระบุ ว่ า จะ
ลงทุนในหลักทรัพย์และร้อยละ 28 ลงทุนใน ETFs
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ขึ้น ทะเบีย นเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารแพลทฟอร์ม ทางการเงิน ภายใต้
กรอบกฎหมายแพลทฟอร์มทางการเงินใหม่ท่ปี ระกาศใช้เมื่อ
เดือ นกรกฎาคม 2563 ที่ก าหนดให้ทุ ก แพลทฟอร์มต้อ งขึ้น
ทะเบียนกับธนาคารแห่งรัสเซีย โดย MOEX เป็ นผูป้ ระกอบการ
แรกในการขึน้ ทะเบียนนี้ การดาเนินการดังกล่าวเอือ้ ให้ MOEX
สามารถให้บ ริก ารตลาดการเงิน ซึ่ง บุ ค คลรายย่ อ ยสามารถ
เข้า ถึง บริก ารของธนาคารและสถาบัน การเงิน ผ่ า นออนไลน์
พร้อมเปรียบเทียบสินค้าและบริการได้ แพลทฟอร์มจะเชื่อมโยง
ลูกค้าและผูใ้ ห้บริการทางการเงินไว้ดว้ ยกัน โดยการรับฝากเงิน
(deposit) จะเป็ นสินค้าแรกทีเ่ ปิ ดให้บริการ กาหนดเริม่ ทดสอบ
ในเดือนกันยายนนี้ ทัง้ นี้ แพลทฟอร์มจะดาเนินการตัง้ แต่การลง
นามสัญญากับ ธนาคาร การโอนเงิน รายละเอียดข้อมูลบัญ ชี
รวมถึงรายการฝาก ถอน หรือปิ ดบัญชี โดยนายทะเบียน ซึ่ง
ดาเนิ นการโดยศูนย์ร ับฝากหลัก ทรัพย์ (National Settlement
Depository: NSD) จะทาหน้าทีบ่ นั ทึกรายการไว้ โดยในอนาคต
จะขยายครอบคลุมสินค้าด้านการลงทุน การให้ยมื และประกัน
ด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ออสโล (Oslo Bors: OB) รายงานสถิตใิ หม่
ของบริษทั จดทะเบียนทีป่ ั จจุบนั มีอยู่ 253 บริษทั ซึง่ เป็ นจานวน
ทีส่ งู สุดในตลาดนอร์เวย์หลังจากเผชิญกับวิกฤติทางการเงินซึง่ มี
การยุบและควบรวมบริษทั ไปเป็ นจานวนมากตัง้ แต่ปี 2551 โดย
เริม่ กลับมาดีขน้ึ ในช่วงปี 2559 ทัง้ นี้ ในปี น้ีมบี ริษัทจดทะเบียน
ใหม่สงู ถึง 17 บริษทั ซึง่ สูงกว่าปี ทแ่ี ล้วทัง้ ปี
3
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ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) เปิ ดตัวเว็บไซต์โฉม
ใหม่ เน้นความง่ายในการใช้งาน ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น และ
ตอบสนองได้ทนั ที ในรูปลักษณ์ ท่สี ะอาด ทันสมัยและทันต่ อ
เวลา ครอบคลุ ม ทุ ก ห่ ว งโซ่ บ ริ ก าร ด้ า นการจดทะเบี ย น
หลั ก ทรั พ ย์ การซื้ อ ขายและหลั ง การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ตลอดจนนวั ต กรรมใหม่ คื อ SIX Digital Exchange โดย
นาเสนอในภาษาอังกฤษและเยอรมัน พร้อมเพิม่ เมนูให้ตดิ ต่อ
กับผูเ้ ชีย่ วชาญได้สะดวก เริม่ 31 สิงหาคม 2563
สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก (World Federation of
Exchange: WFE) เผยสถิ ติ ต ลาดทุ น รอบครึ่ ง ปี แรกของปี
2563 พบว่าเฉพาะเดือนมิถุนายน 2563 มีการระดมทุนผ่าน
IPO กว่า 31 พันล้านดอลลาร์สรอ. เพิม่ ขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อ
เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยหลักทรัพย์ IPO ที่ใหญ่
ที่สุดในทวีปอเมริกาเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ได้แก่ Royal
Pharma, Warner Music และ ZoomInfo Technologies ด้ว ย
มูลค่ า จดทะเบีย น 2.2, 1.9 และ 0.9 พัน ล้า นดอลลาร์สรอ.
ตามลาดับ ในขณะทีห่ ลักทรัพย์ทเ่ี ข้าจดทะเบียนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ภู มิภ าคเอเชีย ได้ แ ก่ JD.Com ที่เ ข้า จดทะเบีย นในตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง ( Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ด้วยมูลค่าระดมทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์
สรอ. โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์ 3 ล าดับ แรกที่มีบ ริษั ท เข้า จด
ทะเบียนมากที่สุดในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2563 อยู่ในภูมภิ าค
เอเชีย ได้แก่ ตลาดหลักทรัพ ย์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Stock
Exchange: SSE) 74 บริษัท HKEX 59 บริษั ท และตลาด
หลักทรัพย์เซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)
45 บริษัท ในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทัวโลก
่
ณ ครึ่งปี แรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี
2562 ตลาดอนุ พ ัน ธ์ มี ป ริ ม าณสัญ ญาซื้ อ ขายรวม 21.72
พันล้านสัญญา เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.4 เทียบกับครึ่งปี หลังของปี
2562 โดยปริมาณการซื้อขาย Stock Index Futures เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 76.2 รองลงมาคือ Single Stock Futures เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 55.2
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IOSCO เตรียมจัดงาน World Investor Week ครัง้ ที่ 4 ประจาปี
2563 ระหว่ า งวัน ที่ 5-11 ตุ ล าคม 2563 มุ่ ง ส่ ง เสริม ความรู้
ทางการเงิ น ของนั ก ลงทุ น โดยผู้ ส นใจสามารถเข้ า รับ ชม
รายละเอียดใน www.worldinvestorweek.org ทัง้ นี้ ในปี 2562
มีป ระเทศต่ า งๆ เข้า ร่ว มโครงการ 89 ประเทศ และสามารถ
เข้าถึงนักลงทุนกว่า 108 ล้านรายผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์
ต่างๆ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) จับ มือ กับ
Word’vest Base (WVB) ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นข้อ มูลทางการเงิน
ร่วมกันจัดท าแพลทฟอร์ม DIBots ให้ข้อ มูลเชิงวิเ คราะห์ของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และข้ อ มู ล พื้ น ฐานของบริ ษั ท ทัง้ ในและ
ต่ างประเทศแก่ ผู้ใช้บริก าร ด้ว ยเทคโนโลยี big data และ AI
เริม่ เปิ ดตัวในเดือนสิงหาคม 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ออกผลิตภัณฑ์สญ
ั ญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง REIT เป็ นครัง้ แรกของ
เอเชีย โดยอ้า งอิงดัช นี REIT ที่จ ดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์
ฮ่องกง มาเลเซีย และไทย ทัง้ นี้ SGX เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญา
ฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง ดั ช นี SGX FTSE EPRA Nareit Asia exJapan และ SGX iEDGE S-REIT Leaders วันที่ 24 สิงหาคม
2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรีย มเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ วเจอร์ ส อีก 13 สัญ ญาในเดือ น
สิง หาคมและกัน ยายน 2563 อ้า งอิง ดัช นี ข องภู มิภ าคเอเชีย
ยกเว้นญี่ป่ ุน ดัชนีตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย และดัชนีรายประเทศ
ในอาเซียน คานวณโดย FTSE Russell
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) รั บ RF Fund
Management เข้า จดทะเบีย นเป็ น กองทุ น ประเภท Variable
Capital Companies หรือ VCC ลาดับที่ 59 ซึ่งได้รบั สิทธิการ
ยกเว้นภาษีกองทุน
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ตลาดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) ขยายการให้บ ริก ารด้า นข้อมูล ให้ผู้ร่ ว มตลาดสามารถ
เข้า ถึง ข้อ มู ล ของตลาดได้ส ะดวก โดยได้เ ปิ ด ให้บ ริก าร IDX
Equity Real Time Summary แ ล ะ IDX Equity Real Time
Indices
ตลาดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) เปิ ดให้บริการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครัง้ แรก
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “e-IPO” เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงแก่ผลู้ งทุน
โดยเฉพาะรายย่ อ ย และบริษัทหลักทรัพย์ ในการจองซื้อหุ้น
IPO โดยระบบ e-IPO ครอบคลุมตลอดกระบวนการเสนอขาย
ตัง้ แต่การสารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ การเสนอขาย การ
จัดสรรหุน้ และการกระจายหุน้ สาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการซื้อหุ้น
IPO สามารถซือ้ ผ่านทาง https://e-ipo.co.id ได้
ตลาดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) จัด ท าดัช นี IDX Quality30 ประกอบด้ว ยหุ้น 30 ตัว ที่มี
ประวัติก าไรดี สภาพคล่ องดี และการเติบ โตของกาไรมัน่ คง
เพิม่ เติมจากดัชนี IDX Value30 และ IDX Growth30 ทีไ่ ด้จดั ทา
เมือ่ ปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) เปิ ดซื้ อ ขาย AREIT นั บ เป็ น REIT ตัว แรกของ PSE
ในวัน ที่ 13 สิ ง หาคม 2563 สามารถระดมทุ น ได้ 12.34
พันล้านเปโซ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เตรีย มเปิ ด ตัว ผลิต ภัณ ฑ์ ฟิ วเจอร์ ส ใหม่ ท่ี
อ้ า งอิ ง ดั ช นี broad-based MSCI Taiwan 25/50 Index มุ่ ง
สนับ สนุ น นัก ลงทุ น ต่างประเทศในการจัดการความเสี่ย งและ
บริหารพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ Hong Kong
Futures Exchange (HKFE) ได้ข ยายข้อ ตกลงกับ MSCI ให้
ครอบคลุมดัชนี broad-based MSCI Taiwan 25/50 Index และ
มี แ ผ น ที่ จ ะ เ ปิ ด ตั ว US-dollar (USD) denominated MSCI
Taiwan 25/50 Index Futures และ MSCI Taiwan 25/50 Net
Total Return Index Futures ในวั น ที่ 28 กั น ยายน 2563
นอกจากนี้ จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อขายให้ร้อยละ 100
และจะมีป รับ เวลาการซื้อขายใหม่ ห ลัง จากเปิ ดตัว ผลิต ภัณ ฑ์
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัวชุ ดสัญ ญาฟิ ว เจอร์ส ใหม่ อ้างอิงดัช นี
MSCI ในสกุล เงินดอลลาร์สรอ. จานวน 8 สัญ ญา เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2563 สัญญาดังกล่าวอ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดต่างๆ
ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิ ลปิ ิ นส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวียดนาม และในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีกาหนดออกเพิม่
อีก 8 สัญ ญา ในสกุ ล เงิน ดอลลาร์ สรอ. เช่ น กัน ทัง้ นี้ ตาม
ข้อตกลงที่ HKEX จัดทากับ MSCI จะมีการออกผลิตภัณฑ์ทงั ้ สิ้น
37 สัญญา เป็ นระยะเวลา 10 ปี คาดว่าจะสามารถเปิ ดซื้อขายได้
ทัง้ หมดในปี น้ี
ก.ล.ต.จี น ( China Securities Regulatory Commission:
CSRC) และ ก.ล.ต.ฮ่ อ งกง (Hong Kong Securities and
Futures Commission: SFC) อนุ ม ัติก ารจดทะเบีย นกองทุ น
ETF ข้ามตลาดระหว่ างเซิน เจิ้นและฮ่องกง (Shenzhen-Hong
Kong ETF Connect) โดยให้ผจู้ ดั การกองทุนของทัง้ สองประเทศ
พัฒนา ETF ขึน้ เพือ่ อ้างอิง ETF ของอีกประเทศหนึ่ง เพือ่ นาเข้า
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock
Exchange: SZSE) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong
Kong Exchanges and Clearing: HKEX) ทัง้ นี้ ทางฮ่ อ งกง
จะพัฒนา ETFs 2 กองทุน เพื่อลงทุนอย่างน้ อยร้อยละ 90 ใน
ETF ที่ได้รบั การรับรองจาก CSRC ซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน SZSE
ผ่ า น รู ป แ บ บ Renminbi Qualified Foreign Institutional
Investor (RQFII) ในขณะเดียวกัน ทางเซินเจิ้น จะพัฒนา ETFs
2 กองทุน ทีล่ งทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในกองทุน ETF ทีไ่ ด้รบั
การรับรองจาก SFC ซึ่งจดทะเบียนอยู่ใน HKEX ผ่านรูปแบบ
Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) ความร่วมมือ
นี้ นับเป็ นการเพิม่ ความร่วมมือเชิงลึกระหว่างจีนและฮ่องกง เพือ่
เอื้อประโยชน์ แก่นักลงทุนในด้านการเพิม่ โอกาสการลงทุนและ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ผา่ นการเชือ่ มโยงของสองตลาด
Shanghai International Energy Exchange เ ปิ ด ซื้ อ ข า ย
สัญญาล่วงหน้ายางธรรมชาติ (TSR20) เป็ นเงินสกุลหยวน ให้แก่
ผูล้ งทุนต่างชาติ เริม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
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Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)
ประสบความสาเร็จในการเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญของโลก 6 สกุลเงิน โดยมีอตั ราการ
เติบโตของปริมาณการซือ้ ขายสกุลเงินเยน ปอนด์องั กฤษ และ
ยูโร ถึงร้อยละ 767, 267, และ 263 ตามลาดับเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) รับ ดัช นี อีทีเ อฟอ้า งอิง ผลิต ภัณ ฑ์ก ารเงิน
ตามหลัก ศาสนาอิสลาม (Shariah) ภายใต้กองทุน Chimera
Capital เข้าจดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทีผ่ ่านมา
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อ า บู ด า บี ( Abu Dhabi Securities
Exchange: ADX) รับหุน้ กูแ้ บบอัตราดอกเบีย้ คงที่ (fixed rate
notes) ออกโดย MDGH GMTN B.V. และรั บ ประกั น โดย
MDGH มูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เข้าจดทะเบียน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยรับหลักทรัพย์จากดัชนี
S&P 500 จานวน 20 หลักทรัพย์ เข้าจดทะเบียนทัง้ ในช่วงการ
ซื้อขายหลักและช่วงการซื้อขายนอกเวลาทาการ โดยในวันที่
24 สิงหาคม 2563 จะมีจานวน 19 หลักทรัพย์ทเ่ี ข้าจดทะเบียน
และในวันที่ 7 กันยายน 2563 จะนาหลักทรัพย์ Apple เข้าจด
ทะเบี ย นหลั ง จากที่ ก ารแบ่ ง หุ้ น (stock split) ด าเนิ น การ
เรียบร้อย ทัง้ นี้ MOEX มีแผนจะขยายเป็ น 50 หลักทรัพย์ ใน
ไตรมาส 4 ปี 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เตรียมเปิ ดการซื้อขาย FX และอนุ พนั ธ์ในช่วงเช้า ตัง้ แต่เวลา
07.00 น. ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึง่ จะทาให้มเี วลาซือ้
ขายรวมทัง้ สิน้ 17 ชัวโมงต่
่
อวัน ทัง้ นี้ ปั จจุบนั เวลาซือ้ ขาย FX
และอนุพนั ธ์ รวม 14 ชัวโมง
่
ตัง้ แต่ 10.00 – 23.50 น.
ตล า ดห ลั ก ท รั พ ย์ แ อ ส ต า น า ( Astana International
Exchange: AIX) ในประเทศคาซัคสถาน ได้รบั เลือกเป็ นตลาด
ที่ลงทุนได้และเข้าคานวณในดัชนีก ลุ่มตลาดหลัก ทรัพ ย์ชาย
ชอบ (FTSE Frontier Index Series) ตามเกณฑ์ข อง FTSE
Russell โดยหลัก ทรัพ ย์ ท่ีจ ดทะเบีย นใน AIX จะได้ ร ับ การ
ประเมินเพื่อ ร่วมคานวณดัชนีดงั กล่าวในรอบเดือนกันยายน
2563 นี้
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Eurex เปิ ดให้มกี ารซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์ส Mini-KOSPI 200
futures ของตลาดหลัก ทรัพ ย์เ กาหลี (Korea Exchange:
KRX) ในช่วงเวลากลางคืน ซึง่ นักลงทุนจะได้รบั ประโยชน์จาก
การเฮดจ์ผ่านสัญญาขนาดเล็ก ผ่านตลาดที่มสี ภาพคล่องสูงใน
ช่วงเวลาสาคัญระหว่างการซือ้ ขายของยุโรปและอเมริกาเหนือ
และยังเป็ นการบริหารต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับนักลงทุนที่
ได้ลงทุ น ซื้อ ขาย Eurex KOSPI Options มาแล้ว อนึ่ ง ความ
ร่วมมือระหว่าง Eurex และ KRX ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 10 ซึ่งทัง้ สอง
องค์กรได้ร่ว มกันขยายความร่ว มมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
เข้าถึงนักลงทุนทัวโลกมากยิ
่
ง่ ขึน้ ผ่านการเปิ ดซือ้ ขายและเฮดจ์
KOSPI 200 นี้ ซึ่งนับเป็ นการเปิ ดให้มกี ารซื้อขายได้ตลอดวัน
สอดคล้ อ งตามกลยุ ท ธ์ ข อง KRX ทั ง้ นี้ KOSPI 200 Index
ครอบคลุม หลัก ทรัพย์ 200 ตัว คิด เป็ นร้อยละ 93 ของมูลค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดทัง้ หมด โดย KOSPI 200 Options
เป็ น หนึ่ ง ในผลิต ภัณฑ์อ นุ พ ัน ธ์ท่ีมีสภาพคล่ อ งสูง ที่สุด ในโลก
นอกจากนี้ หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลของไต้ ห วั น ( Financial
Supervisory Commission: FSC) ได้อนุ ญาตให้ซ้อื ขาย Eurex
Mini-KOSPI Futures ในตลาดไต้หวันได้ดว้ ย เอือ้ ให้สถาบันทัง้
buy side และ sell side สามารถเข้าถึงดัชนี KOSPI ได้
FTSE Russell เ ปิ ด ตั ว ดั ช นี ที่ อ้ า ง อิ ง พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ า ล
ซาอุ ดิอ าระเบียที่เป็ นสกุ ลเงิน ท้องถิ่น (FTSE Saudi Arabian
Government Bond Index) ซึ่งมีสนิ ทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร
รัฐบาลซาอุดิอาระเบียทัง้ ที่อ้างอิงหลักศาสนาอิสลาม (Sukuk)
และพันธบัตรรัฐบาลทัวไป
่
CME Group เปิ ดตัวสัญญาออปชันใหม่
่
ในกลุ่ม Micro E-mini
Options ซึ่ง อ้า งอิง สัญ ญาฟิ วเจอร์ ส Micro E-mini S&P 500
และ Micro E-mini Nasdaq-100 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ทัง้ นี้ สัญญาดังกล่าวมีขนาด 1/10 ของขนาด E-mini options
อื่นๆ
CME Group เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงความ
ผันผวนของดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเป็ นดัชนีท่ตี ิดตามราคาของ
100 บริษทั ทีม่ นี วัตกรรมสูงทีส่ ุดในโลก คาดว่าจะเริม่ ซือ้ ขายใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2563
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CME Group เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงราคาถัว่
เหลืองจากอเมริกาใต้ (Platts) เริ่มวัน ที่ 21 กันยายน 2563
สัญญาดังกล่าวเปิ ดโอกาสให้ผู้ซ้อื ขายสามารถเข้าถึงราคาถัว่
เหลืองในตลาดบราซิลได้
Intercontinental Exchange (ICE) เตรียมปรับขนาดสัญญา
ฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี NYSE FANG+ โดยการลดขนาดลงสิบ
เท่า เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้มากยิง่ ขึน้ มีผลวันที่ 28
กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่ วยงาน
กากับดูแล
Avelacom เชื่อ มต่ อ การส่ ง ข้อ มู ล การซื้อ ขายระหว่ า งศู น ย์
Co-location ของตลาดหลัก ทรัพ ย์บ ราซิ ล (B3) และ ศูน ย์
ข้อมูลของ Nasdaq ที่ Carteret, New Jersey โดยใช้เวลาส่ง
ข้อมูลไปกลับเพียง 103.5 milliseconds

Post Trade Services (Cont)
❖

Information Technology
❖
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❖

❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ Cassini System ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ม าร์ จ้ิ น และ
หลักทรัพย์ค้าประกันในตลาดอนุ พนั ธ์ ร่วมกันให้บริการแก่ผู้
ร่วมตลาดใน SGX โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเตรียมพร้อม
การเริ่ม ใช้เ กณฑ์ Uncleared Margin Rules (UMR) ส าหรับ
สัญญาทีม่ กี ารซือ้ ขายนอกตลาด หรือ OTC
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เผยถึงผลสาเร็จของ
ขัน้ ตอนสุดท้ายในการควบรวม Nasdaq CSD Iceland เข้ากับ
Nasdaq CSD โดยได้ยา้ ยระบบข้อมูลมาอยู่ในแพลทฟอร์มการ
ช าระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ข อง Nasdaq CSD เป็ น ที่
เรียบร้อย หลังประกาศการควบรวมมาตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
2563 มุ่งเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ดูไบ (Dubai CSD) เผยถึงผลสาเร็จ
ในการจ่ายเงิน ปั นผลแบบอิเล็ก ทรอนิ กส์แก่ ผู้ลงทุนโดยผ่า น
การ์ด iVESTOR และโอนผ่านธนาคารรวมมูลค่ากว่า 20.63
พันล้านเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แอสทานาของคาซัคสถาน (Astana
International Exchange Central Securities Depository:
AIX CSD) เปิ ดบั ญ ชี น อมิ นี (nominee) กั บ ศู น ย์ ร ั บ ฝาก
ห ลั ก ท รั พ ย์ รั ส เ ซี ย ( Russian National Settlement
Depository: NSD) เพื่อ ให้ AIX CSD สามารถเข้า ถึง บริก าร
ชาระราคาและส่งมอบและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
ของรัสเซีย นอกจากนี้ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ใน AIX จะสามารถออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส กุ ล เงิ น รู เ บิ ล รั ส เซี ย แก่ นั ก ลงทุ น ทั ้ง ในและ
ต่างประเทศได้

❖

❖

Cappitech ขยายการให้บริการสาหรับบริษัททีต่ ้องส่งรายงาน
ธุรกรรมไปยัง หน่ วยงานกากับดูแลตลาดเงิ นและตลาดทุน
สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ใ ห้
สามารถส่ ง ไปได้ โ ดยอัต โนมัติ ผ่ า นบริก าร DTCC’s Global
Trade Repository (GTR)
Pico ผู้ใ ห้บ ริก ารเทคโนโลยีสาหรับ ตลาดการเงิน ชัน้ น าเปิ ด
ให้บ ริก าร co-location แห่ ง ใหม่ ท่ี Chungwa Telecom (CHI)
ใน New Taipei City ซึ่ง จะมีก ารเชื่อ มต่ อ ระบบไปยัง ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ไ ต้ ห วั น ( Taiwan Stock Exchange: TWSE)
ตลาดอนุพนั ธ์ไต้หวัน (Taiwan Futures Exchange: Taifex)
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ทเป (Taipei Exchange: TPEX) ใน
อนาคตเพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการ co-location ใน CHI ทัง้ นี้
เมื่อเดือนมีนาคม 2563 TWSE ปรับระบบให้ซอ้ื ขายต่อเนื่องได้
ตลอด 24 ชัวโมงแทนระบบ
่
call auction เดิม ซึ่ง Pico ได้ตงั ้
ศูนย์บริการ co-location ห่างจาก data center ของ TWSE &
Taifex เพียง 100 เมตร เพื่อให้ใช้เวลาในการต่อเข้าระบบซื้อ
ขายได้รวดเร็วทีส่ ดุ
ห น่ ว ย ก า กั บ ดู แ ล ก า ร เ งิ น ญี่ ปุ่ น ( Japan’s Financial
Services Agency: JFSA) และ Nikkei ร่วมจัดเสวนาออนไลน์
Blockchain Global Governance Conference (BG2C) แ ละ
เปิ ดตัว “Blockchain Governance Invitiative Network” (BGIN)
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ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
พัฒ นาระบบ Request for Quote (RFQ) บนแพลทฟอร์ ม
CONNEQTOR เพื่อปรับ ปรุ งประสิท ธิภาพในการเพิ่มสภาพ
คล่ อ งให้ ก ั บ ETFs รวมถึ ง การร่ ว มมื อ กั บ QUICK Corp
(QUICK) เพื่อเพิม่ การอานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้งาน โดย
ลูก ค้า ที่ใ ช้ง านเทอมิน อลของ QUICK สามารถเชื่อ มต่ อ กับ
แพลทฟอร์ม CONNEQTOR ในช่องทางทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยเฉพาะ
ส าหรับ การส่ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และไม่ มีค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ
เพิม่ เติม ซึง่ แพลทฟอร์ม CONNEQTOR คาดว่าจะเปิ ดใช้งาน
เดือนธันวาคม 2563 โดยนักลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ อ้ ขายผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ทีร่ ่วมโครงการ ได้แก่ SMBC Nikko
Securities, Goldman Sachs Japan, JPMorgan Securities
Japan และ Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities
ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ (NZX) หยุดการซือ้ ขายชัวคราว
่
บนกระดานหลัก ตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุ พนั ธ์ เป็ นบาง
ช่วงในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 เนื่องจากมีความ
เป็ นไปได้ว่าระบบซือ้ ขายของ NZX ถูกโจมตีทางไซเบอร์ จาก
การตรวจพบสัญญาณบ่งชีถ้ งึ การโจมตีทางไซเบอร์ในลักษณะ
การก่อกวนเครือข่าย (Distributed Denial of Service Attack)
หรือ DDoS Attack จากต่างประเทศ โดยได้เปิ ดทาการซือ้ ขาย
ตามปกติในช่วงบ่ายของวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตาม
ในวัน ที่ 31 สิง หาคม 2563 พบข้ อ ขัด ข้ อ งในการใช้ ง าน
Website NZX จากการก่ อ กวนเครือ ข่ า ย แต่ ร ะบบซื้อ ขาย
ทางานได้ตามปกติตลอดทัง้ วัน
Dubai International Financial Centre (DIFC) เผยการออก
ใบอนุญาตใหม่สาหรับผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพ และบริษทั ด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ
Gemini Trust Company (Gemini) ตลาดซื้ อ ขายสกุ ล เงิ น
ดิจทิ ลั ชัน้ นา เลือกใช้แพลทฟอร์ม Validus เวอร์ชนใช้
ั ่ งานบน
คลาวด์ของ Eventus Systems ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบกากับ
ดูแลและบริหารความเสีย่ งชัน้ นา ในการพัฒนาระบบกากับดูแล
ใหม่ให้ Gemini
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❖

❖

❖

❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ปรับ เกณฑ์
บริษทั จดทะเบียนเพื่อเพิม่ การเปิ ดเผยข้อมูลและปกป้ องผูถ้ อื หุน้
โดยปรับกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหาร เพิม่ ระยะเวลา cool-off period จาก 2 ปี เป็ น 3 ปี
ส านั ก งาน ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) อนุ ญ าตให้ก อง REIT ในมาเลเซีย มีสดั ส่ว น
การกู้ยมื (gearing limit) เพิม่ ขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
จากเดิมร้อย
ละ 50 เป็ น 60 มีผลทันทีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้
กอง REIT มีกระแสเงินสดทีม่ คี วามคล่องตัวเพิม่ ขึน้
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) เปิ ดรับฟั ง
ความคิดเห็นในการปรับเกณฑ์สาหรับบริษทั จดทะเบียน ทีม่ บี ท
กาหนดโทษ เพื่อสร้า งความรับ ผิด ชอบที่ชดั เจนมากขึ้น และ
ดาเนินการอย่างรวดเร็ว รวมถึงเสนอให้บริษัทจดทะเบียนทุก
บริษทั มีนโยบายการแจ้งเบาะแส
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เผยแพร่แนวปฏิบตั ิในด้านเอกสารเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนและภาระผูกพันที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้หมวด 37 ประเด็นเกีย่ วกับตราสารหนี้สาหรับนักลงทุน
สถาบันเท่านัน้ เพื่อส่งเสริมให้เผยแพร่ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่อง เน้น
คุณภาพของเนื้อหาการจดทะเบียนหลักทรัพย์และเตือนภาระที่
บริษทั ต้องดาเนินการภายหลังการจดทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เผยแพร่ consultation paper เพื่อ ส่ง เสริม
วินยั และกาหนดบทลงโทษ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของตลาด โดย
เน้นที่การป้ องกันการกระทาความผิดของบุคคล ทัง้ นี้ กาหนด
ปิ ดรับฟั งความเห็น วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จัด ท าแนวปฏิบ ัติสาหรับ การพัฒ นา index funds ซึ่ง
เป็ นไปตามแนวปฏิบ ัติ ข อง ก.ล.ต.จี น (China Securities
Regulatory Commission: CSRC) โดยเปิ ด รับ ฟั งความเห็น
จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ประกาศรายการกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการกากับดูแล
ตนเองและการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลที่โปร่งใส
และการให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า
8

By International Relations Team
Rules and Regulation (Cont)
❖

ก.ล.ต. ออสเตรเลี ย (ASIC) ออกค าแนะน าเพื่อ สนับ สนุ น
ธุรกิจนวัตกรรมการเงินในการทดสอบสินค้าและบริการภายใต้
กรอบ enhanced regulatory sandbox (ERS) ของรัฐบาล ซึ่ง
มีกาหนดเริม่ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ทัง้ นี้ ภายใต้ ERS ได้
ยกเว้น การให้ใ บอนุ ญ าตสาหรับ กิจ กรรมการให้บ ริก ารทาง
การเงินบางรายการ โดยจะแทนที่ ASIC sandbox ที่ออกเมื่อ
เดือนธันวาคม 2559 และจะเปิ ดให้ทดลองได้ในระยะเวลาที่
นานขึน้ สูงสุดถึง 24 เดือน สาหรับบริการทีห่ ลากหลายขึน้

ESG and Sustainability (Cont)
❖

❖

ESG and Sustainability
❖

❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ร่ ว มกั บ
FTSE Russell เผยแพร่รายชื่อและคะแนน ESG ของบริษัท
จดทะเบี ย นในมาเลเซี ย ที่ อ ยู่ ใ นดั ช นี FTSE4Good Bursa
Malaysia บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://www.bursamalaysia.com/
trade/our_products_services/indices/
ftse_bursa_malaysia_indices/overview
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) สนับสนุ นการออกพันธบัตรทางการเงินสีเขียวที่ออก
โดย China Development Bank (CDB) มู ลค่ า 10 พัน ล้า น
หยวน ซึ่ง นั บ เป็ น พัน ธบัต รสีเ ขีย วแรกของ Bond Connect
ภายใต้ธีม การจัด การต่ อ การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ
(addressing climate change) เพื่อเปิ ดให้นักลงทุนทัวโลกได้
่
เข้าถึง โดย SZSE รับการจัดทาคาเสนอซื้อมูลค่า 1 พันล้าน
หยวน เข้ า ในตลาดตราสารหนี้ ข อง SZSE มุ่ ง ส่ ง เสริ ม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียวและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กบั ตลาด
ตราสารหนี้ต่างๆ
Aurora 50 ซึ่ ง เป็ น social enterprise ในสหรั ฐ อาหรั บ เอ
มิเรตส์ ทีพ่ ฒ
ั นาโซลูชนส์
ั ่ เพื่อจัดการกับปั ญหาทีโ่ ลกต้องเผชิญ
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อ ข องผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใ น
อุ ต สาหกรรม ประกาศร่ ว มมือ กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นสหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ได้ แ ก่ Abu Dhabi Global Market, Abu
Dhabi Securities Exchange, Dubai International Financial
Centre, Dubai Financial Market และ Nasdaq Dubai เพื่ อ
ส่ง เสริม ความหลากหลายทางเพศ (gender diversity) ในที่
ประชุมคณะกรรมการ
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❖

❖

❖

เอกอัครราชทูตจีนประจาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลันระฆั
่
งเปิ ด
ตลาด เพื่อต้อนรับการจดทะเบียนของพันธบัตรสีเขียวที่ออก
โดยธนาคารเพื่อการก่อสร้างของจีน (China Construction
Bank: CCB) จานวน 2 รายการ ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
Dubai ด้ ว ยมู ล ค่ า รวม 1.2 พัน ล้ า นดอลลาร์ เมื่ อ วัน ที่ 18
สิงหาคม 2563 ทีผ่ ่านมา
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) แ ล ะ International Finance Corporation (IFC)
ร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้ธีม Supporting SMEs and
Women-Owned Businesses in Corporate Value Chains
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ The
Nigeria2Equal
จากผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ของ Invesco พบว่ า มากกว่ า
ครึ่งหนึ่งของผู้ลงทุนสถาบันมีแผนในการถือครองดัชนีอที เี อฟ
ด้านความยังยื
่ นหรือ ESG ภายใน 5 ปี ขา้ งหน้า
Bloomberg เผยถึงการให้บริการใหม่ดา้ นข้อมูลคะแนน ESG
ของบริษทั จดทะเบียน จานวน 252 บริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม
น้ ามันและคะแนนองค์รวมกรรมการบริษัทอีกมากกว่า 4,300
บริษทั ในหลากหลายอุตสาหกรรม
FTSE Russell เผยผลสารวจด้านการลงทุนอย่างยังยื
่ นของปี
2563 พบว่ า ร้อ ยละ 58 ของเจ้า ของสิน ทรัพ ย์ท ัว่ โลกมีก าร
พิจารณาเรื่องความยังยื
่ นเป็ นหนึ่งในแผนการลงทุนแบบ Smart
Beta เพิ่ม ขึ้น จากร้อ ยละ 44 ในปี 2562 โดยภู มิภ าคยุ โ รป
ตะวัน ออกกลางและแอฟริก ายังคงเป็ นผู้น าในด้านการลงทุ น
แบบ Smart Beta ตามมาด้วยภูมภิ าคอเมริกาเหนือ โดยกว่า
ร้อ ยละ 80 ของกองที่มีมู ล ค่ า การลงทุ น ตัง้ แต่ 1 หมื่น ล้ า น
ดอลลาร์สรอ. ขึ้น ไป มีก ารพิจ ารณาเรื่อ งความยัง่ ยืน เพิ่ม ใน
แผนการลงทุนเมื่อเทียบกับร้อยละ 54 ในปี 2562 ประเด็นทีน่ ัก
ลงทุ น ให้ ค วามส าคัญ ในการลงทุ น แบบ Smart Beta ได้ แ ก่
ความเสี่ย งจากวิก ฤตภู มิอ ากาศและการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อน
รองลงมา คือ เรื่องของสิง่ แวดล้อม และประเด็นทางสังคมและ
ธรรมมาภิบาล
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ FTSE Russell ลงนามในสัญ ญาร่ ว มกัน ขยายความ
ร่วมมือและสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเพิม่ ความหลากหลายของ
ประเภทสินทรัพย์ในเอเชีย ทัง้ สองจะร่วมมือกันทาตลาด วิจยั
และเพิม่ จานวนผูใ้ ช้งาน ให้ครอบคลุมทัวทุ
่ กภูมภิ าค
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ลงนามในข้อ ตกลงความร่ วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์จีน GF
Securities เพื่อ ส่ ง เสริม การเชื่อ มโยงตลาดระหว่ า งทัง้ สอง
ประเทศ อาทิ ขยายการให้บ ริก ารสิน ค้า อนุ พ ัน ธ์ ประเภท
สัญญาฟิ วเจอร์สสกุลเงินหยวน REITs และตราสารหนี้
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) แ ล ะ
สานักงาน ก.ล.ต. อิ สราเอล (Israel Securities Authority:
ISA) ตกลงที่จะร่วมกันเพิม่ มาตรการปกป้ องผูล้ งทุน ในการที่
บริษัท จะจดทะเบีย นแบบ dual listing ในตลาดหลัก ทรัพ ย์
สิ ง ค โ ป ร์ ( Singapore Exchange: SGX) แ ล ะ ต ล า ด
หลักทรัพย์เทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange: TASE)
โดยทัง้ สองหน่ วยงานกากับดูแลจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และ
เพิ่ม มาตรการที่จ ะติด ตามให้บ ริษัท จดทะเบีย นปฎิบ ัติต าม
เกณฑ์การจดทะเบียนของทัง้ สองประเทศ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ฟิ น เ ท ค กั บ
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น อิ นโดนี เซี ย
(Indonesia’s Otoritas Jasa Keuangan: OJK) เ พื่ อ
แลกเปลีย่ นข้อมูล หาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน และ
อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจฟิ นเทคที่ต้องการดาเนินธุรกิจ
ในอีกประเทศหนึ่ง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ลงนามข้อ ตกลงความร่ว มมือกับ Huaxia Bank และ
China Merchants Bank มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการเงินเพื่อ
ส่ง เสริม การเติบ โตของเศรษฐกิจจริง โดยเชื่อมโยงระหว่ า ง
ธนาคารพาณิชย์และตลาดทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ของบริษทั พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดคดูไ บ (Nasdaq Dubai) ลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือกับ Zhongtai Financial International
(ฮ่ อ งกง) และ Beijing Tian Tai Law Firm (เซี่ ย งไฮ้ ) เพื่อ
สนับ สนุ น บริษัท จีน ที่ต้อ งการน าบริษัท เข้า IPO ใน Nasdaq
Dubai รวมถึ ง การน าตราสารหนี้ รีท (REITs) กองทุ น และ
หลักทรัพย์อ่นื ๆ เข้าจดทะเบียน อนึ่ง ความร่วมมือนี้ครอบคลุม
ถึงการนาหลักทรัพย์เข้าฝากทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะช่วย
เอื้อต่ อ การเข้าซื้อ ขายในตลาด Private market ของ Nasdaq
Dubai ด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) และ Dubai Gold &
Commodities Exchange (DGCX) ลง นา ม ข้ อ ต กลง ด้ า น
เทคโนโลยี เพื่อ ให้ Nasdaq พัฒ นาโซลู ช ัน่ ส์แ บบครบวงจร
ส า ห รั บ DGCX ผ่ า น Nasdaq Financial Framework ที่
ครอบคลุมการซือ้ ขายหลากหลายประเภทหลักทรัพย์ การชาระ
ราคาแบบเรีย ลไทม์ การบริห ารความเสี่ย งก่ อ นการซื้อ ขาย
รวมถึง market intelligence การกากับดูแลการซือ้ ขาย และแอ
พลิเคชันที
่ ่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการป้ อ งกัน เสถีย รภาพของ
ตลาด
Dubai International Financial Centre (DIFC) ล ง น า ม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Etisalat Innovate บริษัทชัน้
นาผูใ้ ห้บริการด้านการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านดิจทิ ลั ตอบโจทย์ Smart City
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14 สิ งหาคม 2563

ผู้บ ริห ารตลาดหลัก ทรัพย์ฯ เข้า ร่ว มประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครัง้ ที่ 31 ในรูปแบบ
virtual conference โดยมีตลาดหลักทรัพย์โฮจิมนิ ห์เป็ นเจ้าภาพ หารือความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์
อาเซียน เพื่อขยายโอกาสการลงทุนทัง้ ในและนอกภูมภิ าค รวมถึงแบ่งปั นประสบการณ์ในการใช้มาตรการ
ต่างๆ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

26-28 สิ งหาคม 2563 ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ จั ด งาน Thailand Focus 2020: Resiliency to Move Forward ในรู ป แบบ virtual
conference มี บจ. 53 บริษัทให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนสถาบันจานวน 193 ราย จาก 95 สถาบันทัวโลก
่
อีกทัง้
ได้รบั ความสนใจจากกองทุนต่างชาติรายใหม่เพิม่ มากขึน้
27 สิ งหาคม 2563

August 2020

ผู้บ ริห ารตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เข้า ร่ ว มเป็ น Keynote Speaker ในงาน Looking beyond 2020: ASEAN
Investment Opportunities ทีจ่ ดั ขึน้ โดยบริษทั Refinitiv ในรูปแบบ Webinar กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่
แน่นอนในปั จจุบนั และผูล้ งทุนควรใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือเพื่อทาการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจลงทุน
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