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ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commission
Malaysia: SC) และ ตลำดหลัก ทรัพ ย์ม ำเลเซี ย (Bursa
Malaysia) ขยายระยะเวลาผ่ อ นผัน เรื่อ งอัต ราหลัก ประกัน ที่
ต้องเรียกให้ลูกค้านาทรัพย์สนิ มาวางเป็ นหลักประกันเพิม่ และ
อัตราหลักประกันทีต่ อ้ งดาเนินการบังคับชาระหนี้ ออกไปจนถึง
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 โดยให้เ ป็ น Discretion ของบริษัท
หลักทรัพย์
หน่ วยงำนก ำกับ ตลำดเงิ น และตลำดทุ น ของสิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ร่ ว ม กั บ
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) แ ล ะ
Securities Industry Council (SIC) ออกแถลงการณ์ ร่ ว ม
อนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการเสนอ
ขายหุ้นให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ การควบรวมกิจการ สามารถ
เลือกที่จะส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ SGXNET
และเว็บไซต์ของบริษทั โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 9 เดือน
จนถึง 20 มิถุนายน 2564
กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Law) ของสิงคโปร์ ประกาศ
ขยายระยะเวลาในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในรูปแบบที่
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) แจงเจตนารมณ์มุ่งสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเต็มศักยภาพในมณฑลหูเป่ ยหลังการระบาดของ
ไวรัส ผ่ า นการปรับ ปรุ ง ChiNext Board เพื่อ รองรับ บริษั ท
นวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ นหู เ ป่ ย นอกจากนี้ SZSE ได้
จัดเตรียม green channel สาหรับการระดมทุนของบริษทั ทัง้ ใน
รู ป แบบ IPO การรีไ ฟแนนซ์ การปรับ โครงสร้า งสิน ทรัพ ย์
รวมถึงการน าโครงการโครงสร้า งพื้น ฐานต่ า งๆ ในหูเ ป่ ยมา
พัฒ นาเป็ น REITs อีก ทัง้ ได้มีม าตรการลดค่ า ธรรมเนี ย ม
ยกเว้น หรือ ผ่ อ นผัน บางรายการให้บ ริษัท ในหู เ ป่ ย และจัด
สัป ดาห์ส่งเสริม การลงทุ นในหูเ ป่ ย ทัง้ นี้ SZSE จะเชื่อ มโยง
แพลทฟอร์ม V-Next เข้า กับ แพลทฟอร์ม การให้บ ริก ารทาง
การเงินในหูเป่ ย เพื่อเชื่อมโยงบริษทั ในอุตสาหกรรมเข้าสูต่ ลาด
ทุน พร้อ มส่ง เสริม ให้มีบุ ค ลากรตลาดทุ น ที่มีป ระสิท ธิภ าพสู่
มณฑลหูเป่ ยด้วย

September 2020

❖

ตลำดหลัก ทรัพ ย์ เ กำหลี (Korea Exchange: KRX) และ
ศู น ย์ รั บ ฝ ำ ก ห ลั ก ท รั พ ย์ เ ก ำ ห ลี ( Korea Securities
Depository: KSD) ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ค่ า ธรรมเนี ย มช าระราคาและส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์ และ
ค่าธรรมเนียมบริษัทหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับศูนย์รบั ฝากฯ ที่
เกิดจากธุรกรรมตราสารทุนและอนุ พนั ธ์ทจ่ี ดทะเบียนซือ้ ขายใน
KRX ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 14 กัน ยายน ถึง 31 ธัน วาคม 2563 เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ร่ ว มตลาดในการลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในช่ ว ง
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์ล ำว (Lao Securities Exchange: LSX)
ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการโอน
หลัก ทรัพ ย์ ใ หม่ โดยยกเลิ ก การเก็ บ ภาษี ก ารท ารายการ
ห ลั ก ท รั พ ย์ ( transaction tax) ร้ อ ย ล ะ 0 . 3 ส่ ง ผ ล ใ ห้
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายปกติลดลง จากร้อยละ 1 เหลือ 0.7
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต จากร้อยละ 0.932
เหลือ 0.632 และค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ จากร้อยละ
0.65 - 1 เหลือร้อยละ 0.35 – 0.7 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กันยายน
2563
ตลำดหลักทรัพย์มำเลเซี ย (Bursa Malaysia) ได้รบั รางวัล
ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยีย่ มด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตาม
หลักศาสนาอิสลาม โดย Islamic Finance News (IFN) เป็ นปี ท่ี
สอง
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ชำติ อิ น เดี ย (National Stock
Exchange: NSE) บรรลุ ข้อ ตกลงอย่ า งเป็ น ทางการในการ
เชื่อ มโยงระหว่ า งตลาดหลัก ทรัพ ย์ท ัง้ สองแห่ ง ใน Gujarat
International Finance Tec-City (GIFT) เพื่อสร้างสภาพคล่อง
ในการซื้อ ขายผลิต ภัณฑ์ Nifty โดยที่ทงั ้ สองได้ยุ ติข้อพิพาท
แล้ว และจะร่วมกับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบซื้อขาย
ต่อไป
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้รบั รางวัลตลาดอนุ พนั ธ์ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกแห่งปี จาก
GlobalCapital ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 7 จากการที่ SGX แสดงถึงการ
เป็ นตลาดที่มศี กั ยภาพแม้ช่วงระหว่างเหตุ การณ์ COVID-19
และสามารถเปิ ดให้ผลู้ งทุนใช้ตลาดเป็ นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งได้อย่างต่อเนื่อง
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้ร ับ รางวัล Best Exchange for FX ในงานประกาศรางวัล
e-FX ปี 25 63 เป็ นเกี ย รติ แ ก่ ค วา มมุ่ ง มั น่ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้แก่ผู้ร่วมตลาด โดยการเชื่อมโยงตลาด OTC
และตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่ซ้อื ขายอยู่ใน SGX ด้วยการซื้อ
กิจการ BidFX รวมถึงการออกสัญญาฟิ วเจอร์ส FlexC FX
Eurex ได้ ร ับ รางวัล ตลาดอนุ พ ัน ธ์ ยุ โ รปแห่ ง ปี (European
Derivatives Exchange of the Year) จาก Global Capital
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ตลำดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) ได้รบั รางวัลตลาดหลักทรัพย์อสิ ลามยอดเยีย่ มแห่งปี 2563
ซึ่ง จัด ขึ้น ในงาน Global Islamic Finance Awards (GIFA) ที่
ปากีสถาน เพื่อ เป็ นเกียรติแก่ การพัฒ นาและการมีน วัตกรรม
ด้านการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
ตลำดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) หยุ ด การซื้ อ ขายเป็ นเวลา 30 นาที หลัง จากที่ ด ัช นี
Jakarta Composite Index หรือ JCI ร่ วงลงร้อ ยละ 5 ในวัน ที่
10 กัน ยายน 2563 ขณะที่ธ นาคารกลางอิน โดนี เ ซีย ได้เ ข้า
แทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อพยุงสกุลเงินรูเปี ยห์ให้มี
เสถียรภาพ หลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียได้กลับมาใช้มาตรการ
เข้มงวดในกรุงจาการ์ตาอีกครัง้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ออกแถลงการตัด สิน ใจของนายชาร์ ล ลี
ประธานเจ้า หน้ า ที่บริห ารของ HKEX ที่ต้อ งการเกษียณอายุ
ก่อนครบวาระในวันที่ 31 ธัน วาคม 2563 นี้ จากเดิมจะครบ
วาระในเดือ นตุ ลาคม 2564 อย่ างไรก็ดี นายลีจ ะยัง คงเป็ น ที่
ปรึกษาอาวุโสให้กบั คณะกรรมการต่อไป ทัง้ นี้ นายคาลวิน ไท
ซึ่ง เป็ น Co-President และ Chief Operating Officer ปั จ จุ บ ัน
จะเข้ารักษาการณ์ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนับตัง้ แต่
วัน ที่ 1 มกราคม 2564 จนกว่ า กระบวนการสรรหาประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารคนใหม่จะแล้วเสร็จ
Euronext และ CDP Equity ยืน ยัน ว่ า ได้เ ข้า หารือ กับ กลุ่ ม
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange
Group: LSEG) เพื่อเสนอซื้อกิจการตลำดหลักทรัพย์อิตำลี
(Borsa Italiana) และ Intesa Sanpaolo อย่างไรก็ดี ยังคงอยู่
ระหว่างการหารือ
บริ ษัทรีฟินนิ ที ฟ (Refinitiv) ร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
บริ ษั ท ไมโครซอฟต์ (Microsoft) ให้ ผู้ ใ ช้ ง านที่ อ ยู่ ใ นภาค
การเงิน สามารถเชื่อ มต่ อ และเห็น ข้อ มูลเชิง ลึก เพื่อ ใช้ใ นการ
ตัดสินใจ โดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่บน Microsoft Azure และ
จะขยายไปยัง Microsoft 365 และ Teams ให้ทมี งานสามารถ
เชื่อมต่ อ ทางานร่วมกัน และสื่อสารกัน ด้วยข้อมูลตลาดจาก
Refinitiv ได้
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ตลาดหลักทรัพย์กว่า 35 แห่งทัวโลก
่
เข้าร่วมกิจกรรม “Ring
the Bell for Financial Literacy” ประจาปี 2563 ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ม ำ พั น ธ์ ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ โ ล ก ( World
Federation of Exchanges: WFE) ร่ ว มสนั บ สนุ นองค์ ก ร
คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
น ำ น ำ ช ำ ติ ( International Organization of Securities
Commissions: IOSCO) เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญ ของการให้ ค วามรู้ ท างการเงิน ในช่ ว งสัป ดาห์
ส่ ง เสริม ผู้ ล งทุ น โลก (World Investor Week) ระหว่ า งวัน ที่
5 – 11 ตุลาคม 2563
จากการศึ ก ษาของบริ ษั ท จัด หางาน Robert Walters ได้
รายงานการเติบ โตของตลาดเกมในสหราชอาณาจัก ร จาก
ปั จจุบนั ทีม่ ลู ค่า 4 พันล้านปอนด์ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่า
เป็ น 10 พันล้านปอนด์ภายในปี 2566 และการจ้างงานปั จจุบนั
ที่ 27,000 อัตรา จะเพิม่ ขึน้ 3 เท่าเช่นกันเป็ นมากกว่า 80,000
อัตราภายใน 5 ปี ข้างหน้า โดยอัตราตาแหน่ งทีว่ ่างจะเพิม่ ขึน้
เช่นกันในอัตราร้อยละ 20 y-o-y โดยตลาดเกมเป็ นตลาดที่ทา
เงินได้มากกว่ากลุ่มวิดโี อ เพลงหรือภาพยนตร์ในช่วงของการ
lockdown ยอดขายเกมได้เพิม่ สูงขึน้ มากกว่าร้อยละ 218 ตัง้ แต่
ช่วงเริม่ ต้นการ lockdown ทัง้ นี้ สหราชอาณาจักรนับเป็ นตลาด
เกมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 5 ของโลก รองจากญี่ป่ ุน เกาหลีใต้
จีนและสหรัฐอเมริกา
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่วมกับ CryptoCompare ผูใ้ ห้บริการข้อมูลสกุลเงินคริปโตจาก
อังกฤษ เปิ ดตัวดัชนีใหม่อ้างอิงคริปโต “iEdge Bitcoin Index”
แ ล ะ “iEdge Ethereum Index” โ ด ย ที่ ข้ อ มู ล จ า ก
CryptoCompare เปิ ดเผยว่า มูลค่าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ภายใต้การ
จัดการลงทุนจากทัวโลก
่
เพิม่ ขึน้ จาก 220 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ในเดือนมีนาคม 2560 เป็ นกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ใน
เดือนมิถุนายน 2563 เติบโตถึง ร้อยละ 148 ต่อปี
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ตลำดอนุพนั ธ์มำเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives) เปิ ด
ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ ว เจอร์สอ้า งอิง พัน ธบัต รรัฐ บาลอีก ครัง้ โดย
ปรับปรุงวิธกี ารชาระราคา จากเดิมทีเ่ ป็ นการชาระราคาโดยเงิน
สด ให้มกี ารส่งมอบจริงแบบ DVP เพื่อให้คล้ายคลึงกับการส่ง
มอบแบบ OTC
ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) รับ
กองทุ น อีทีเ อฟอ้า งอิง ดัช นี พ ัน ธบัต รรัฐบาลจีน ICBC CSOP
FTSE Chinese Government Bond Index ETF ทีม่ ขี นาดใหญ่
ทีส่ ุดเข้าจดทะเบียน โดย บลจ. CSOP เป็ นผู้จดั การกองทุน มี
ขนาด AUM เริม่ ต้นมูลค่า 676 ล้านดอลลาร์ สรอ. เริม่ ซื้อขาย
วันที่ 21 กันยายน 2563
ตลำดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่วมกับ HSBC สิ งคโปร์ และ เทมำเส็ก (Temasek) ประสบ
ความสาเร็จในการออกหุ้นกูข้ องบริษทั Olam International ใน
รูปแบบดิจทิ ลั บนแพลทฟอร์มของ SGX ด้วยเทคโนโลยี DAML
เป็ น smart contract จากบริษทั Digital Asset
ตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchange and
Clearing: HKEX) เปิ ดซื้อ ขายสัญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิง ดัช นี
MSCI เพิ่ม ได้แก่ MSCI Taiwan 25/50 และ three non-USD
denominated MSCI โดยสาหรับสัญญาฟิ ว เจอร์สอ้า งอิง ดัช นี
MSCI Taiwan เปิ ดให้เริม่ ซือ้ ขายเร็วขึน้ โดยเริม่ ตัง้ แต่ 08:45 น.
พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
ดัช นี MSCI ไต้ห วัน และ สิงคโปร์ ทัง้ หมดที่มีการซื้อขายใน
HKEX
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ เ ก ำ ห ลี ( Korea Exchange: KRX)
ให้บริการแปลภาษาอังกฤษสาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลบริษทั จด
ทะเบียน โดยเริม่ กับบริษทั จดทะเบียนในตลาด KOSPI จานวน
54 บริษทั เริม่ วันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อขยายฐานนักลงทุน
ผ่ า นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง KRX จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแปล นอกจากนี้ KRX ยังมีแผนจะ
ให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมกับบริษัทที่มีการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น
ภาษาอังกฤษ อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี การยกเว้น
การเข้าอบรมภาคบังคับสาหรับเจ้าหน้าทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูล
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ตลำดหลักทรัพย์เกำหลี (Korea Exchange: KRX) เปิ ดตัว
5 ดั ช นี ใ หม่ ภ ายใต้ ธี ม “KRX BBIG K_New Deal Indices”
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ส ัย ทั ศ น์ ข องรั ฐ บาลในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ เกาหลีผ่า นอุ ตสาหกรรม BBIG หรือ Battery, Bio,
Internet, และ Game โดยคั ด เลื อ กหลั ก ทรั พ ย์ ช ั ้น น าใน
อุ ต สาหกรรม BBIG เข้ า ค านวณในดั ช นี ซึ่ ง จะมี มู ล ค่ า
หลัก ทรัพ ย์ ต ามราคาตลาดกว่ า 322 ล้ า นล้ า นวอน (277
พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่าในตลาด
KOSPI และคาดว่ า จะมี ETF ที่อ้ า งอิง ดัช นี ด ัง กล่ า วเข้า จด
ทะเบีย นภายในเดือ นตุ ลาคม 2563 นอกจากนี้ KRX ยัง อยู่
ระหว่างการพัฒนาดัชนี Carbon Efficiency Green New Deal
Index โดยคัดเลือกองค์ประกอบดัชนีจากบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี
มาตรการควบคุมการปล่อยคาร์บอน โดยมุ่งส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนตระหนักถึงการปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไปสู่
การดาเนินงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและใช้คาร์บอนต่ ามาก
ขึน้ คาดว่าจะเปิ ดตัวดัชนีภายในเดือนตุลาคม 2563
ตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เปิ ด ตัว บริก ารด้า นการเปิ ด เผยข้อ มูลในระบบ Corpus โดย
ระบบสามารถแปลภาษาญีป่ ่ นุ เป็ นภาษาอังกฤษให้กบั บริษทั จด
ทะเบียน (TSE Timely Disclosure Corpus) เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 16
กันยายน 2563 นี้
ตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
และ IHS Markit ร่วมมือกันให้บริการชุดข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ที่
เกี่ย วกับ การซื้อ ขายชอร์ ต และกู้ ยืม หุ้ น (short selling and
stock loan dataset)
ตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
และ QUICK ร่วมกันพัฒนาระบบ CONNEQTOR เพิม่ ฟั งก์ชนั ่
Request for Quote (RFQ) เพื่อ ช่วยสภาพคล่องของกองทุ น
อีทเี อฟ (ETFs)
ตลำดโภคภัณฑ์โตเกี ยว (Tokyo Commodity Exchange:
TOCOM) จัดทา market maker program เพื่อเพิม่ สภาพคล่อง
ให้ ต ลาดฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า TOCOM
รายละเอียด https://www.tocom.or.jp/uploads/2020/Handling
-of-Market-Maker-Program-for-Futures-and-OptionsMarketTOCOM.pdf
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ตลำดหลักทรัพย์โอซำก้ำ (Osaka Exchange: OSE) เตรียม
เปิ ด ซื้อ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง ดัช นีราคาปิ โ ตรเลียมของ
CME Group คาดว่าจะเริม่ ซือ้ ขายบน JGATE3.0 ในไตรมาสที่
3 ของปี 2564
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ล อนดอน (London Stock Exchange:
LSE) รับ บริ ษั ท China Yangtze Power เข้า ระดมทุ น มู ล ค่ า
1.83 พัน ล้ า นดอลลาร์ ส รอ. ด้ว ยการน าหุ้น A shares ที่จ ด
ทะเบีย นอยู่ใ นตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock
Exchange: SSE) มาออก global depositary receipts (GDR)
ภายใต้โครงการ Shanghai-London Stock Connect ซึ่งจะซื้อ
ขายบน Shanghai Segment ใน LSE ทัง้ นี้ Yangtze Power
เป็ น บริษัท พลัง งานน้ า ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลกและเป็ น บริษั ท จด
ทะเบียนที่มมี ูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดในจีนด้วย
โดยนับเป็ นบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์จากจีนรายแรก และเป็ นราย
ที่ 87 ของบริษัทจดทะเบียนใน LSE ทีไ่ ด้รบั Green Economy
Mark จาก LSE เพื่อเป็ นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าบริษัท
นั น้ ๆ มีร ายได้ม ากกว่ า ครึ่ง หนึ่ ง มาจากสิน ค้า และบริก ารที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว
ตลำดหลักทรัพย์สเปน (BME) เปิ ดตัวแพลทฟอร์ม Big Data
ส าหรั บ บริ ก าร Transaction Cost Analysis (TCA) & Best
Execution ของ BME ซึง่ เป็ นการจัดทารายงานวิเคราะห์ต้นทุน
ธุรกรรมการซื้อขายเพื่อวัดคุณภาพการดาเนินงานของแต่ ละ
บริษัท หลัก ทรัพ ย์ใ นการประมวลผลค าสังซื
่ ้อ ขายจากลูก ค้า
สถาบัน โดยแพลทฟอร์ม Big Data นี้จะช่วยลดระยะเวลาใน
การประมวลผล และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดทารายงานซึ่ง
ตรงตามข้อกาหนดของ MiFID II ได้ตามความต้องการในเวลา
ไม่กว่ี นิ าที
Eurex นับเป็ นตลาดหลักทรัพย์ท่มี อี นุ พนั ธ์อ้างอิงดัชนี MSCI
ที่ครอบคลุมทัวทุ
่ ก time zone ประกอบด้วย ฟิ วเจอร์สอ้างอิง
MSCI 136 รายการและออปชันอ้
่ างอิง MSCI 22 รายการ โดย
ในเอเชีย มีหลากหลายทัง้ MSCI EM Asia, MSCI China Free,
MSCI Japan, MSCI Taiwan, MSCI Australia, MSCI
Singapore, MSCI Hong Kong, MSCI Indonesia, MSCI
Thailand, MSCI Malaysia, MSCI Philippines ฯลฯ
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ตลำดหลัก ทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) เปิ ด ตัว SIX Tax
Score® เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า นภาษี ข อง
ผลิต ภัณฑ์ท างการเงิน เพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ธ นาคาร ผู้จ ัด การ
กองทุน ผู้จดั การด้า นความมังคั
่ ง่ ซึ่งครอบคลุมกรอบเกณฑ์
ภาษีในสวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและฝรังเศส
่
นับเป็ น
บริการข้อมูลแรกทีใ่ ห้บริการแก่อุตสาหกรรม
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) ประกาศเตรีย ม
จัดตัง้ FInTech Incubator และ Accelerator F10 ในสเปน เพื่อ
ส่งเสริมความคล่องตัวของสตาร์ทอัพในสเปน สวิตเซอร์แลนด์
และสิง คโปร์ อีก ทัง้ เพื่อ สนั บ สนุ น นโยบายด้ า นฟิ นเทคใน
ประเทศ เหล่านี้ดว้ ย
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ เ วี ย นนำ (Vienna Stock Exchange:
VSE) ต้อนรับ 21Shares ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์สกุลเงินคริปโต โดย
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 ผลิตภัณฑ์อา้ งอิง Bitcoin และ
Ethereum จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักของ VSE ทัง้ นี้ เปิ ด
ให้นกั ลงทุนทีม่ ปี ระสบการณ์ได้เข้าถึงพัฒนาการของตลาดคริป
โตบนตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศ ผ่านบัญชีซอ้ื ขายปกติ
ที่เปิ ดไว้กบั โบรกเกอร์ โดยไม่จาเป็ นต้องมี digital wallet ใน
การเก็บสกุลเงินคริปโตเพื่อการลงทุน นับเป็ นการเปิ ดโอกาส
ใหม่ๆ ให้แก่นกั ลงทุนในการเพิม่ ความหลากหลายของพอร์ต
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เทลอำวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) เปิ ดตัวดัชนี TA-Cleantech ซึ่งครอบคลุม 12 บริษัท
ด้ า น cleantech ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห มวดเทคโนโลยี ด้ ว ยมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 32 พันล้านเชเกลอิสราเอล ทัง้ นี้
การเติบ โตของพลัง งานหมุน เวีย น (renewable energy) นี้ มี
เพิม่ สูงขึน้ มาก เช่นในกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย พบว่าร้อยละ
100 ของการผลิต กระแสไฟฟ้ า มาจากหลัง งานหมุ น เวีย น
ในขณะทีป่ ระเทศอื่นๆ มีสงู ถึงร้อยละ 60-80 ซึง่ จะมีอตั ราการ
เติบ โตที่เพิ่ม สูง ขึ้นอีก เรื่อ ยๆ ทัง้ นี้ บริษัท ใน TASE มีค วาม
แข็งแกร่งมากในด้านพลังงานหมุนเวียนนี้
ตลำดหลัก ทรัพ ย์เทลอำวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) เปิ ด ตัว TASE Data Hub ซึ่ง ให้บ ริก ารข้อ มู ล เชิง ลึก
เกีย่ วกับกิจกรรมการซือ้ ขาย อาทิ ข้อมูลซือ้ ขายรายวัน ข้อมูล
ณ สิ้น วัน และ ข้อ มู ล ซื้อ ขายในอดี ต เพื่อ ช่ ว ยพัฒ นาและ
ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนของผูร้ ่วมตลาด
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์อิ ส ตัน บู ล (Borsa Istanbul) เปิ ด ซื้อ ขาย
สัญ ญาฟิ วเจอร์สอัต ราแลกเปลี่ย น USD/TRY แบบ Flexible
โดยที่ผู้ซ้อื ขายสามารถกาหนดวัน หมดอายุเ องได้ ให้บริการ
ชาระราคาร่วมกับ Takasbank สาหรับสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
ทองคา USD/ONS เปิ ดให้ซ้อื ขายหลังเวลาปกติ เริ่มวันที่ 18
กันยายน 2563
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ำ ต ำ ร์ ( Qatar Stock Exchange:
QSE) และ สำนั กงำนกำกับดูแลตลำดเงิ นกำตำร์ (Qatar
Financial Markets Authority) เปิ ดตั ว ระบบ Q-Disclosure
Platform ซึง่ เป็ นระบบการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี XBRL สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน อาทิ
รายงานประจ าปี งบการเงิน และข้อ มู ลสารสนเทศอื่น เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่บริษทั จดทะเบียน โดยสามารถใช้งาน
Q-Disclosure Platform ผ่ า นเว็บ ไซต์ ไ ด้ท ัง้ ภาษาอารบิก และ
ภาษาอังกฤษ เริม่ ใช้วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ตลำดกำรเงิ นดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) ร่วมกับ
Dubai Clear และ ตลำดหลักทรัพย์แนสแดคดูไบ (Nasdaq
Dubai) เตรียมเปิ ดตัว ตลาดอนุ พนั ธ์ในเดือนตุ ลาคม 2563 นี้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทม่ี ุ่งเพิม่ ความหลากหลายของสินค้า โดย
จะเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่อ้า งอิง หลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนใน DFM จานวน 5 หลักทรัพย์ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงทีส่ ุด
ไ ด้ แ ก่ Emaar Properties, Dubai Islamic Bank, Emirates
NBD, Emaar Development และ Emaar Malls
ตลำดกำรเงิ น ดู ไ บ (Dubai Financial Market: DFM) และ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดคดูไ บ (Nasdaq Dubai) ร่ ว มจัด
โครงการ IR Excellence Program เพื่อ เป็ น เครือ ข่า ยวงการ
ตลาดทุ น เพื่อ นั ก ลงทุ น และบริษั ท จดทะเบีย น และการจัด
กิจกรรมต่ างๆ เช่น การจัดโรดโชว์ การจัดเวิร์คช็อ บเพื่อนัก
ลงทุนสัมพันธ์
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดซื้ อ ขายสั ญ ญาฟิ ว
เจอร์ส อ้ า งอิง ดัช นี MSCI 3 ดัช นี ได้ แ ก่ MSCI Japan ESG
Select Leaders GTR Index, MSCI Japan NTR Index และ
MSCI USA Minimum Volatility GTR Index
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Products and Services (Cont)
❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

ตลำดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เริ่มเปิ ดซื้อขาย Mini
OMXS30 Futures เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 สัญญาดังกล่าว
อ้ า งอิ ง OMXS30 ซึ่ ง เป็ นดัช นี ยุ โ รปชัน้ น าของแนสแดคที่
ครอบคลุ ม 30 หลัก ทรัพ ย์ท่ีมีก ารซื้อ ขายสูง สุ ด ใน Nasdaq
Stockholm ครอบคลุมบริษัท เช่น Volvo, Investor, Ericsson
และ AstraZeneca เพื่ อ เปิ ดให้ นั ก ลงทุ น มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
หลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศนอร์ดกิ มากขึ้น ทัง้ นี้ ขนาดสัญญา
เล็กลงเป็ นหนึ่งในสิบของสัญญาปกติ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) เปิ ดตั ว Purpose
Initiative เพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมังคั
่ ง่ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
เพื่อสนับสนุ นผู้หญิง และชุม ชนให้มีโ อกาสเติบโตทางธุรกิจ
โดยเน้ นสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยังยื
่ น ทัง้ นี้ ได้มกี ารเปิ ดตัว Smart Investing Portal ด้วย เพื่อ
เป็ นแหล่งข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนรายย่อยด้วย
Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศเปลีย่ นชื่อสัญญา
ฟิ ว เจอร์สอ้า งอิง ดัช นี NYSE FANG+™ เป็ น สัญ ญาฟิ ว เจอร์
สอ้างอิงดัชนี MICRO NYSE FANG+™ เพื่อให้สะท้อนถึงการ
ปรับขนาดของสัญญาให้เล็กลง จากเดิม 10 เท่า มีผลวันที่ 28
กันยายน 2563
CME Group และ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq)
เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี Nasdaq Veles
California Water ในช่ว งปลายไตรมาส 4 อยู่ระหว่า งรอการ
อนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับ
CME Group เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สและออปชัน่
อ้างอิง ดัชนี CME Pork Cutout ซึ่ง เป็ นราคาเฉลี่ย 5 วันจาก
USDA เพื่อเป็ นทางเลือกเพิ่มเติมจาก สัญญา Lean Hog ที่มี
อยู่ในปั จจุบนั เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
CME Group เปิ ดซื้ อ ขายสั ญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง น้ ามั น
ประกอบอาหารที่ใ ช้แ ล้ว ซึ่ง ผสม Methyl Ester เพื่อ สอดรับ
ความต้องการในการนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) เตรี ย มจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า อนุ พ ั น ธ์ ใ นรู ป แบบ
ออนไลน์ วันที่ 8 กันยายน 2563 ผูส้ นใจสามารถรับชมได้จาก
https://bit.ly/nse-derivatives-webinar
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Products and Services (Cont)
❖

❖

❖

❖

❖

European Energy Exchange (EEX) มีแนวโน้มทีจ่ ะยอมให้มี
ราคาที่ติดลบได้สาหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติตลาดสปอต
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป จากการที่ราคามีความ
ผันผวนมาก
Exchange Council of the European Energy Exchange
(EEX) ได้ขอ้ สรุปจากประชุมร่วมกันในการขยายผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดอนุ พ ั น ธ์ ไ ฟฟ้ าให้ มี ค วามหลากหลาย ได้ แ ก่ การมี
ผลิตภัณฑ์ทค่ี รบกาหนดในระยะสัน้ เป็ นรายวัน รายสุดสัปดาห์
และรายสัปดาห์ พร้อมออกสัญญาฟิ วเจอร์สใหม่เรียกว่า THE
Futures จากการรวมโซนก๊ าซต่ า งๆ ในประเทศเยอรมนี เ ข้า
ด้วยกัน เรียกรวมเป็ น Trading Hub Europe (THE)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เปลี่ยนมาใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีของ Murex ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบบริหารงาน
ตลาดทุ น ชัน้ น าระดับ โลก เพื่อ พัฒ นาธุ ร กรรมการปริว รรต
เงิน ตรา พันธบัต รและตลาดเงิน ซึ่งจะช่ ว ยให้บริห ารจัด การ
ธุรกรรมของธนาคารทาได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ รองรับปริมาณธุรกรรม
มากขึน้ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุ ษย์ รวมถึงการ
เชื่อมต่อกับช่องทางดิจทิ ลั ต่างๆ ของธนาคาร
Solactive ประกาศว่า ดัชนีของ Solactive เป็ นดัชนีอ้างอิงใน
ETF/ETP ของฮ่องกงที่มมี ูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงสุด 10 อันดับ
แรก ถึ ง 4 กองทุ น ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ กองทุ น thematic ETF
ภายใต้แบรนด์ Global-X โดย Mirae Asset Global Investment
(HK) จ านวน 3 กองทุ น คือ Global X China Clean Energy
ETF, Global X China Consumer Brand ETF และ Global X
China Electronic Vehicle ETF และอีก 1 กองทุน คือ CSOP
Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product ซึ่ ง เ ป็ น
leveraged commodity product ตัวแรกทีจ่ ดทะเบียนในฮ่องกง
นอกจากนี้ Global X เตรียมขยาย thematic ETF เพิม่ เติมโดย
อ้ า งอิง ดัช นี Solactive China Biotech Innovation Index อี ก
ด้วย
Solactive น า เสนอดั ช นี ภ า ย ใ ต้ ธี ม ใ นกลุ่ ม 2 7 บ ริ ษั ท
นวัตกรรมไบโอเทคของจีน (China Biotech Innovation Index)
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Post Trade Services
❖

❖

❖

LCH เป็ นส านั ก หัก บัญ ชีแ ห่ ง แรกที่ช าระราคาสวอปอัต รา
ดอกเบีย้ สกุลเงินเชเกลอิสราเอล เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ทัง้ นี้ นับเป็ นสกุลเงินล่าสุดที่มีการชาระราคาผ่าน
SwapClear ที่ไ ด้ใ ห้บ ริก ารช าระราคาสาหรับ อนุ พ ัน ธ์อ้า งอิง
อัตราดอกเบีย้ ถึง 27 สกุลเงิน
LCH Swap Agent ให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมแลกเปลี่ ย นอั ต รา
ดอกเบีย้ และเงินต้นต่างสกุลเงิน (cross currency basis swap)
SONIA/SOFR เป็ นครัง้ แรกระหว่ า งสมาชิ ก ธนาคารแห่ ง
อเมริกา และ Lloyds Bank Corporate Market
หน่ วยงำนก ำกั บ ดู แ ลของสหภำพยุ โ รป (European
Securities and Markets Authority: ESMA) ประกาศผูไ้ ด้รบั
อนุ ญาตให้เป็ นศูนย์ชาระราคาและส่งมอบ 3 บริษัท สัญชาติ
อังกฤษ ดังนี้ ICE Clear Europe, LCH และ LME Clear โดย
จะเริ่ม ดาเนิ น การหลัง จากประเทศอัง กฤษออกจากสหภาพ
ยุโรปวันที่ 1 มกราคม 2564

ESG and Sustainability (Cont)
❖

❖

❖

ESG and Sustainability
❖

❖

Joint Committee on Climate Change (JC3) ประกอบด้วย
ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) สำนักงำน
ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commissions Malaysia:
SC) และ ตลำดหลักทรัพย์มำเลเซี ย (Bursa Malaysia) เข้า
ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ลดโลกร้อ น โดยในการประชุ ม ได้ก ล่ า วถึ ง
ความสาเร็จของปี ท่ผี ่านมา และหารือถึงแนวคิดริเริ่มและสิง่
สาคัญทีต่ อ้ งดาเนินการในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. มำเลเซี ย (Securities Commissions
Malaysia: SC) จัดการประชุมประจาปี ร่วมกับภาคธุรกิจ ที่มี
ผูน้ ากว่า 60 ราย ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีอ่ ยู่ในตลาดทุน เพื่อ
หารือ ถึง อุ ป สรรคและความเสี่ย งในสภาวะแวดล้อ มปั จ จุ บ ัน
รวมถึงโอกาสของตลาดทุนมาเลเซียในอนาคต โดยประเด็น
หลั ก ที่ ห ารื อ ได้ แ ก่ การยกระดั บ การน าดิ จิ ท ั ล มาใช้ ใ น
อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนแบบยังยื
่ นและรับผิดชอบ
และยังกล่าวถึงปั ญหาที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต
และหลอกลวงประชาชน
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❖

❖

❖

ตลำ ดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซ มเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) เปิ ด ตัว LGX Datahub ซึ่ง เป็ น ศูน ย์ร วม
ข้อมูลหลักทรัพย์เพื่อความยังยื
่ น ทัง้ ข้อมูลก่อนและหลังการออก
หลักทรัพย์ ซึง่ ครอบคลุมรายละเอียดการออกตราสารทัง้ ในมุม
ของการคัดเลือกโครงการ การบริหารจัดการเงินที่ระดมทุนได้
และรายงานที่จ ัด ท าโดยผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ เพื่อ ช่ ว ยผู้บ ริห าร
กองทุนและนักลงทุนลดเวลาในการรวมรวมข้อมูล และนาข้อมูล
ไปวิเ คราะห์เ พื่อ การวางแผนกลยุ ท ธ์แ ละจัด ท ารายงานการ
ลงทุนอย่างยังยื
่ น
ตลำ ดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซ มเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) และ China Merchants Bank เผยถึ ง
การจดทะเบียนพันธบัตรเพื่อความยังยื
่ น (Sustainability Bond)
ครัง้ แรกของธนาคารจีน บนตลาดหลักทรัพย์สเี ขียวลักเซมเบิรก์
(Luxembourg Green Exchange: LGX) โดยมีมูลค่า 300 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
ธนำคำรกลำงยุโรป (European Central Bank: ECB) เผย
ถึงการตัดสินใจให้พนั ธบัตรที่มเี ป้ าหมายทางด้านความยังยื
่ น
สามารถเป็ น หลักประกัน (Sustainability-Linked Bonds) เริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) จัดการประชุมออนไลน์เพื่อเป็ นแพลทฟอร์มให้บริษัทจด
ทะเบียนเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลรายงานด้านความ
ยังยื
่ นโดยบริษัท Dangote Cement จัดเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2563
บริษทั รีฟินนิ ทีฟ (Refinitiv) ร่วมกับ Constellation รายงาน
ถึง ข้อ มูลและเทรนด์ข องกลุ่ม อุ ตสาหกรรมรถยนต์ด้า นความ
ยัง่ ยืน (Sustainability Trends and the Automotive Industry:
Truckification and Electrification) โดยเน้ น ถึ ง ความเสี่ ย ง
ทางด้านภูมอิ ากาศทีจ่ ะมีผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนี้
บริษทั จัดกำรลงทุนบีเอ็นพี พำริ บำส์ (BNPP AM) ได้รบั การ
ยอมรับ เป็ น ผู้น าด้า นการเงิน เพื่อ ความยัง่ ยืน (Sustainable
Finance) จาก InfluenceMap
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❖

❖

❖

❖

ตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
ประกาศระงับซือ้ ขายหลังพบปั ญหาเกี่ยวกับระบบเมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2563
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) ร่ ว มกับ Caspian
เปิ ดตัวเทคโนโลยีตรวจสอบและป้ องกันการฟอกเงิน Nasdaq
Automated Investigator สาหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินอื่นๆ โดย Nasdaq Automated Investigator จะตรวจสอบธุ ร กรรมและรวบรวมข้อ มู ลสาคัญ ที่จ าเป็ น
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และวิเคราะห์ผ่านระบบจาลองการ
ตั ด สิน ใจของมนุ ษ ย์ ท่ี มี ค วามซับ ซ้ อ นผ่ า นระบบ artificial
intelligence (AI) เพื่อ ให้มีเ หตุ ผ ลที่ช ัด เจนและตรวจสอบได้
และจะส่งการแจ้งเตือนภายในไม่ก่วี ินาที และในอนาคต จะ
พัฒนาให้รองรับการป้ องกันอาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบ
อื่นๆ เพิม่ เติม
ต ล ำ ด อ นุ พั น ธ์ อ เ ม ริ ก ำ เ ห นื อ ( North American
Derivatives Exchange: Nadex) พบปั ญหาระบบซื้ อ ขาย
ขัด ข้อ งเมื่อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2563 เวลา 05:21 น. และ
กลับมาใช้งานได้ตามปกติเวลา 09:57 น.
International Blockchain Monetary Reserve (IBMR) ซึ่ง
เป็ นองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจ ได้เปิ ดตัว MESE.io ที่กล่าวได้ว่า
เป็ น ตลาด microequity exchange แห่ ง แรกของโลก ซึ่ง เป็ น
การพัฒนาขึน้ ร่วมกันระหว่าง Alsorand และ ChainUP มุ่งเปิ ด
โอกาสให้คนทีม่ เี งินลงทุนไม่สงู มากได้เข้าถึงหุน้ เทคโนโลยีทม่ี ี
ชื่อ เสีย งของโลก ผ่ า นการซื้อ ขายในรู ป แบบโทเคน ซึ่ง ได้
ดาเนินการแบ่งหุ้นในตลาดปกติ ออกเป็ น 1/10,000 โทเคน
เพื่อใช้ในการซื้อขายหรือเก็บรักษาไว้ ทัง้ นี้ หุ้นที่ซ้อื ขายบน
MESE อ า ทิ Microsoft, Apple, Tesla, Twitter, Amazon,
Netflix และ Google เป็ นต้น

Rules and Regulation
❖

หน่ วยงำนก ำกับ ตลำดเงิ น และตลำดทุ น ของสิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ออกแนวทาง
ปฏิบตั ิสาหรับสถาบันการเงิน เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งในด้าน
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารในตาแหน่งสาคัญ
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ตลำดหลักทรัพย์ฟิลิ ปปิ นส์ (Philippine Stock Exchange:
PSE) เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นเพื่อปรับเกณฑ์การรับบริษัทเข้า
จดทะเบีย น สาหรับ กระดานหลัก โดยตัด เกณฑ์ข นาดมูลค่ า
ตลาดออก และเพิม่ เกณฑ์กาไรเป็ น 75 ล้านเปโซ ใน 3 ปี และ
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านเปโซในปี ล่าสุด โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่
น้ อ ยกว่ า 500 ล้ า นเปโซ ส่ ว นกระดานSME ได้ เ สนอให้ มี
ตัวเลือกระหว่างเกณฑ์ EBITDA หรือ รายได้จากการขายหรือ
รายได้ จ ากการด าเนิ น งาน พร้ อ มลดเกณฑ์ ป ระวั ติ ก าร
ด าเนิ น งานจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี รวมทัง้ เสนอให้ใ ช้ รู ป แบบ
สปอนเซอร์ กรณี ท่ีบ ริษัท ไม่ เ ข้า เกณฑ์ข้า งต้ น ทัง้ นี้ กรณี ท่ี
บริ ษั ท มีแ ผนที่จ ะเข้า จดทะเบีย น แต่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจาก
โควิด-19 จะได้รบั การยกเว้นการพิจารณาเป็ นรายกรณี
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) ปรับ แก้เกณฑ์เอื้อให้ก ลุ่มสถาบัน
การเงินรวมถึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รบั การยกเว้นจาก
ข้อ บัง คับ การจดทะเบีย นโดยขออนุ ม ัติก ับ หน่ ว ยก ากับ ดู แ ล
โดยตรง ซึง่ เอือ้ ให้บริษทั ยังคงดาเนินธุรกิจได้ในขณะทีบ่ ริษทั แม่
ประสบปั ญหาทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ิ
European Commission เผยแพร่ Capital Markets Union
(CMU) Action Plan เพื่อส่งเสริมบทบาทของตลาดทุนในการ
ฟื้ นฟู เศรษฐกิจจากภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัส ที่เน้ น 3
วัตถุ ประสงค์หลัก คือ 1) การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจในสหภาพ
ยุ โ รปที่เ น้ น มิติสีเ ขีย วและดิจิท ัล โดยการสนับ สนุ น บริษัท ใน
ยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
ขึน้ 2) การพัฒนาให้สหภาพยุโรปเป็ นที่ท่ปี ลอดภัยสาหรับนัก
ลงทุนรายย่อยในการออมและลงทุนระยะยาว และ 3) ส่งเสริม
การสานสัมพันธ์ตลาดทุนในแต่ละประเทศให้เป็ นหนึ่งเดียวของ
สหภาพยุโรป ทัง้ นี้ Action Plan ดังกล่าว ให้ความสาคัญของ
หลักทรัพย์ต่อการรองรับสถานการณ์ วกิ ฤติ การกระจายหุ้นสู่
สาธารณะที่เ ป็ นเสมือ นเกราะป้ องกัน ในภาวะวิก ฤติแ ละใช้
สาหรับการระดมทุนเพิม่ ในช่วงการเติบโตหลังวิกฤติด้วย การ
ส่งเสริมผู้ออมเงินในยุ โรปให้กล้าที่จะลงทุน เพื่อ อนาคต โดย
กรอบกฎเกณฑ์การซือ้ ขายหลักทรัพย์จะต้องง่ายทีส่ ุด ซึง่ ได้รบั
การตอบรับ อย่ า งดีจ ากตลาดหลัก ทรัพ ย์สมาชิก ในสมาพัน ธ์
ตลาดห ลั ก ทรั พ ย์ ยุ โรป ( Federation of European Stock
Exchanges: FESE)
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ตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) สร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในทุกมิตกิ บั มณฑลกว่าง
ซีเพื่อก้าวสู่อีกระดับของความร่ วมมือ โดยได้เปิ ดตัว SZSE
Guangxi Service Center ขึน้ อย่างเป็ นทางการด้วย พร้อมจัด
ให้มีกิจกรรมโรดโชว์เพื่อส่งเสริมการเงินและการลงทุน เพื่อ
พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ Guangdong-Hong Kong-Macao
Greater Bay Area ทัง้ นี้ กว่างซีนับเป็ นระเบียงสู่อาเซียนและ
ยั ง เป็ นประตู เ ชื่ อ มสู่ โ ครงการ Belt and Road อี ก ด้ ว ย
นอกเหนื อ จากนี้ SZSE ยัง ได้จ ัด ท ากรอบความร่ ว มมือ กับ
Zhuhai Municipal Government เพื่อส่งเสริมด้านการก่อสร้าง
สาหรับ Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
และ Chongqing Municipality เพื่อ สนับ สนุ น Chongqing ใน
การสร้างศูนย์กลางการเงินนานาชาติในดินแดนทีไ่ ม่มที างออก
สู่ท ะเล (landlocked area) ตลอดจนจัด ท าความร่ ว มมือ กับ
Bank of Shanghai เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคาร
พาณิชย์และตลาดทุน เพื่อลดความยุ่งยากในการระดมเงินทุน
ของบริษทั ต่างๆ โดยเฉพาะ SMEs ด้วย
ตลำดหลักทรัพย์ลูบลิ ยำนำ (Ljubljana Stock Exchange:
LJSE) ในประเทศสโลวีเนีย และ ตลำดหลักทรัพย์ซำเกร็บ
(Zagreb Stock Exchange: ZSE) ในประเทศโครเอเชีย ต่ อ
อายุขอ้ ตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกบั ตลำดหลักทรัพย์
เวี ย นนำ (Vienna Stock Exchange: VSE) ครอบคลุ ม ด้า น
การให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ การคานวณดัชนี และ
การเผยแพร่ขอ้ มูลซือ้ ขาย ซึง่ ทีผ่ ่านมาประสบความสาเร็จอย่าง
ดี โดยมีการเผยแพร่ดชั นีมากกว่า 12 ดัชนี รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลซือ้ ขายแบบเรียลไทม์ของทัง้ สองตลาดไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางการเงินมากกว่า 15,000 รายทัวโลก
่
ทัง้ นี้ VSE ได้เป็ นผู้
ให้บริการด้านไอทีแก่ LJSE และ ZSE มาตัง้ แต่ปี 2553 และ
2560 ตามลาดับ
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