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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ประสบ
ความสาเร็จ ในการจัด พิธีเ ข้า จดทะเบีย นซื้อ ขายในลัก ษณะ
ออนไลน์ เ ป็ น ครัง้ แรก เพิ่ม ความคล่ อ งตัว ให้แ ก่ บ ริษั ท จด
ทะเบีย น ในระหว่ า งที่มีม าตรการควบคุ ม การเดิน ทางของ
ประชาชน
Accounting and Corporate Regulatory Authority
(ACRA) หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) และ
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) ออกเช็ค
ลิสต์เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี สนับ สนุ น ให้บ ริษัท จัด ในรู ป แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมใช้เครื่องมือดิจทิ ลั เช่น
การออกเสีย งผ่ า นทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ การประชุ ม ใน
ลักษณะเรียลไทม์ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมอย่างเต็มที่
Invest Hong Kong เ ผ ย แ พ ร่ ก า ร จั ด ง า น Hong Kong
FinTech Week ปี 2563 ซึง่ จะจัดรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันที่
2-6 พฤศจิกายน 2563 ในธีม “Humanizing FinTech” เพื่อเน้น
การใช้ฟินเทคในการปลดล็อกพลังการให้บริการทางการเงิน
เพื่อสร้างสรรค์สงั คมและธุรกิจในยุคหลังโควิด
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) บริจาคเงินมูลค่า 680,000 ซวอตีโปแลนด์ (PLN) เพื่อ
ใช้ในการต่อสูก้ บั ไวรัส COVID-19 โดยเป็ นเงินที่มาจากกาไร
จากการซื้อ ขายหุ้น Allegro วัน แรกที่มีมูลค่ า การซื้อ ขายท า
สถิติสูงสุดเกินกว่า 5.2 พันล้าน PLN ทัง้ นี้ มูลค่าการซื้อขาย
หุน้ Allegro ในวันแรกนี้ เทียบเท่ามูลค่าการซือ้ ขายทัง้ หมดใน
6 เดือ น ของตลาด New Connect ที่มีบ ริษั ท ขนาดเล็ก จด
ทะเบียนอยู่ถงึ 376 บริษทั เลยทีเดียว ทัง้ นี้ GPW มีรายรับอยู่
ราวร้อยละ 10-30 ของกาไรการขายหุน้ โดยกาไรส่วนใหญ่อยู่
ทีโ่ บรกเกอร์ ซึง่ GPW ได้เชิญชวนให้บริจาคเช่นกัน
IMF อนุมตั วิ งเงินเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัส COVID-19
แก่ ม าลาวีแ ละแคเมอรู น เป็ น เงิน 101.96 และ 156 ล้ า น
ดอลลาร์สรอ. ตามลาดับ
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The Swiss Market Entry Bootcamp ซึ่ง เป็ นความร่ ว มมือ
ข อง digitalswitzerland แ ละ Kickstart Innovation เพื่ อใ ห้
สตาร์ทอัพจากทัวโลกได้
่
เข้าใจระบบนิเวศน์ของตลาดสวิส โดยปี
นี้ ไ ด้ จ ั ด ขึ้ น เป็ นปี ที่ 3 ซึ่ ง เป็ นปี ที่ COVID-19 ได้ ก ระตุ้ น
นวัตกรรมในกลุ่มสตาร์ทอัพทัวโลก
่
มีสตาร์ทอัพ 40 รายจาก 20
ประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อเสนอโซลูชนส์
ั ่ สาหรับอุตสาหกรรมที่
ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ทัง้ นี้ บริษัทที่เข้าร่วมมาจาก
เยอรมันและฝรังเศสมากที
่
ส่ ดุ
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ก.ล.ต. ลาว (Lao Securities Commission Office: LSCO)
จัดงานครบรอบ 10 ปี ตลาดทุนลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยในปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ลาว
(Lao Securities Exchanges: LSX) มีบริษัทจดทะเบียน 11
บริษัท ประมาณมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 820 ล้าน
ดอลลาร์สรอ. บัญ ชีซ้ือขายหลัก ทรัพ ย์ 15,000 บัญ ชี โดยมี
สัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศร้อยละ 20
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) จัด งาน InvestSmart® Fest ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนประจาปี ระหว่างวันที่
23-25 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ มีนิทรรศการจากผู้
ร่วมตลาด สมาคม หน่ วยงานกากับ ผู้ประกอบธุรกิจฟิ นเทค
ต่างๆ จานวน 35 ราย และมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย
ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission: SC) เผย
ตัวเลขในงานสัมมนาฟิ นเทค SCxSC ซึ่งจัดขึน้ แบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ว่า มากกว่า 2,500 ธุรกิจ ไม
โคร SMEs สามารถระดมทุนกว่า 1 พันล้านริงกิต ผ่านแพลท
ฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งที่ได้รบั ใบอนุ ญาต โดยตัง้ แต่ ปี 2559 SC
ได้ให้ใบอนุ ญาตแพลทฟอร์มด้าน Equity Crowdfunding และ
Peer-to-Peer Financing จานวน 21 แพลทฟอร์ม สร้า งการ
เข้าถึง MSMEs และจาก Digital Asset Exchanges (DAX) 3
รายและ Digital Asset อีก 4 รายการ ที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้ซ้ือ
ขายในปี 2563 ปั จจุบนั มีบญ
ั ชีผใู้ ช้งานกว่า 400,000 บัญชี และ
มีมลู ค่าซือ้ ขายกว่า 100 ล้านริงกิตในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วน
Digital Investment Managers (DIMs) 7 ราย มีการเปิ ดบัญชี
ใหม่ 90,000 บัญชีในเดือนสิงหาคม 2563 เพิม่ ขึน้ กว่าสองเท่า
จากจานวนบัญชีของปี ก่อนหน้า
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้รบั รางวัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งปี โดย FOW Asia Capital
Market Awards 2020 ใ น ฐ า น ะ ที่ เ ป็ น ผู้ น า ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอนุ พนั ธ์ทห่ี ลากหลาย ครอบคลุมภูมภิ าคเอเชีย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีต่ ลาดโลกมีความผันผวน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ประกาศรางวัล SGX Orb Awards เป็ นปี ที่ 3 มอบให้ แ ก่
สื่อมวลชนและผู้ผลิตเนื้อหา โดยปี น้ีเน้นหัวข้อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจในปี ทผ่ี ่านมา
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) แสดงเจตนารมณ์ พ ร้ อ มสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และ
พัฒนาการใหม่ๆ ในฐานะผูบ้ ุกเบิกตลาดทุนในเซินเจิน้ ตามคา
ปราศรัยของประธานาธิบ ดีสี จิ้นผิง เนื่องในโอกาสการเฉลิม
ฉลองครบรอบปี ท่ี 40 ของการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้
และยังเป็ นปี ท่ี 30 ของการจัดตัง้ ตลาดทุนและ SZSE ด้วย โดย
มุ่งเน้นเป็ นศูนย์กลางนวัตกรรมตลาดทุนทีม่ คี ุณภาพสูงและเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ชนั ้ นาระดับโลก
Euronext เตรียมเข้าซื้อกิจการของตลาดหลักทรัพย์อิตาลี
(Borsa Italiana Group) จากตลาดหลัก ทรัพ ย์ล อนดอน
(London Stock Exchange Group: LSEG) ด้ว ยการเข้า ซื้อ
LSEG Holdings Italia S.p.A. ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท แม่ ข อง Borsa
Italiana คิดเป็ นมูลค่าเงินสด 4,325 ล้านยูโร การควบรวมครัง้ นี้
จะทาให้กลายเป็ นตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นอันดับหนึ่งในยุโรปใน
ด้า นการจดทะเบีย นหลัก ทรัพ ย์ ด้ว ยจ านวนบริษั ท มากกว่ า
1,800 บริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 4.4 ล้าน
ล้านยูโร และเป็ นอันดับหนึ่งในยุโรปด้านการซื้อขายตลาดรอง
ด้วยมูลค่าซื้อขายต่อวันที่ 11.7 พันล้านยูโร นอกจากนี้ ยังเป็ น
อันดับ หนึ่งด้านการระดมทุน ด้วย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในกลุ่ ม
SMEs ตลอดจนกิจการครอบครัวและบริษัทเทคโนโลยีต่อไป
คาดว่าจะควบรวมแล้วเสร็จในครึง่ แรกของปี 2564 อนึ่ง LSEG
ตัดสินใจขายกิจการของ Borsa Italiana สืบเนื่องมาจากการที่
LSEG เตรี ย มเข้ า ซื้ อ กิ จ การของ Refinitiv และต้ อ งการตั ด
ประเด็นที่เป็ นข้อกังวลด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
สหภาพยุโรป
Clearstream สานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน
(Deutsche Borse: DB) และตลาดหลักทรัพย์ลกั เซมเบิ รก์
(Luxembourg Stock Exchange: LuxSE) ประกาศเข้าลงทุน
ระดับ series A ในบริษัทฟิ นเทค Origin ซึ่งเน้ นด้านการออก
ตราสารหนี้ ดิจิท ัล ตัง้ เป้ าพัฒ นาระบบให้ เ ป็ นกระบวนการ
อัตโนมัติในการออกตราสารหนี้ ตัง้ แต่เริม่ ออกผลิตภัณฑ์จนถึง
การส่ง มอบ คาดการลงทุ นจะเสร็จสิ้น ในไตรมาส 4 ปี 2563
สาหรับผลิตภัณฑ์แรกที่จะออกคาดรวมถึงยูโ รบอนด์ ซึ่งเป็ น
international medium-term notes
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Clearstream ซื้อหุ้นจาก UBS เข้าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
Fondcenter ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์มซือ้ ขายกองทุน โดยจะนาเข้า
ควบรวมกับ Fund Desk แพลทฟอร์มเดิม ของ Clearstream
เพื่อ จัด ตัง้ เป็ น ศู น ย์ก ลางกองทุ น (Fund Centre) ที่มีมู ล ค่ า
สินทรัพย์ภายใต้การดูแลมากกว่า 290 พันล้านดอลลาร์สรอ.
ครอบคลุ ม กว่ า 70,000 กองทุ น ทัว่ โลก และคาดการณ์ ก าร
เติบโตของรายได้ด้วยตัวเลขสองหลัก (double digit growth)
ทัง้ นี้ UBS ได้จดั ทาข้อตกลงที่จะใช้บริการของ Clearstream
Fund Centre นี้ สาหรับ UBS Global Wealth Management
ต่อไป
องค์ ก รคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ น านาชาติ (International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) จัดงาน World Investor
Week ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุ ลาคม
2563 โดยธีมของปี น้ี IOSCO เน้นการให้ข้อมูลการลงทุนใน
ภาวะเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด โดยมี ก.ล.ต. ที่เป็ น
สมาชิก กว่า 100 แห่งเข้าร่วม ผ่านการจัดกิจกรรมในแต่ ละ
ประเทศเพื่อส่งเสริมการให้ความรูน้ ักลงทุนและการคุ้มครองผู้
ลงทุ น ในส่ ว นของสมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก (World
Federation of Exchanges: WFE) ไ ด้ เ ชิ ญ ช ว น ต ล า ด
หลั ก ทรั พ ย์ ส ม าชิ ก ร่ ว ม จั ด กิ จ กรรม “Ring the Bell for
Financial Literacy” เพื่อ สร้า งความตระหนัก ถึง ความสาคัญ
ของการให้ความรู้ทางการเงิน โดยมีตลาดหลักทรัพย์กว่า 35
แห่ ง เข้า ร่ ว มลัน่ ระฆัง อาทิ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศ
ไทย ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้ ตลาดหลักทรัพย์อยี ปิ ต์ ตลาด
หลักทรัพย์ไนจีเรีย ตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ ตลาดหลักทรัพย์
เตหะราน และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ
หน่ วยงานกากับดูแลตลาดการเงินของนิวซีแลนด์จดั กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศตระหนักถึงการศึกษาหา
ข้อมูลและสร้างความเข้าใจถึงความเสีย่ งในการลงทุนในตลาด
เงิน หน่ วยงานกากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ร่วมกันจัดงานสัมมนาผ่าน webinar เรื่องความสาคัญ
ของการวางแผนทางการเงิน เป็ นต้น
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ตลาดหลักทรัพย์คเู วต (Boursa Kuwait Securities) รวมถึง
Dar es Salaam Stock Exchange และ Aquis Exchange
เข้าร่วมในดัชนี FTSE Mondo Visione Exchanges Index ซึ่ง
เป็ นความร่วมมือระหว่าง FTSE Group และ Mondo Visione
ตัง้ แต่ปี 2543 ซึ่งครอบคลุมตลาดหลักทรัพย์และระบบซื้อขาย
หลักทรัพย์อ่นื ที่จดทะเบียน เพื่อเปรียบเทียบผลประกอบการ
และเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ว ัด ผลประกอบการในหมวดตลาด
หลักทรัพย์
Cboe Global Markets ต กลง ที่ จ ะซื้ อ กิ จ กา รข อง BIDS
Trading ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกทีม่ รี ะบบการซือ้ ขาย
แบ บ รา ย กา รให ญ่ หรื อ block trading รา ย ให ญ่ ที่ สุ ด ใ น
สหรัฐอเมริก า ดีลนี้ นับ เป็ น การต่ อยอดการให้บ ริก ารซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของ Cboe นอกเหนือจากปั จจุ บนั ที่ก ารให้บริการ
Cboe LIS ทีเ่ ป็ นแพลทฟอร์มสาหรับ block trading ซึง่ เป็ นหนึ่ง
ในผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปด้วย ทัง้ นี้ BIDS Trading
จะประกอบการแยกระบบซื้อ ขายจาก Cboe คาดว่ า การซื้อ
กิจการนี้จะเอือ้ ให้รายได้เพิม่ ขึน้ ที่ 0.05-0.06 ดอลลาร์สรอ.ต่อ
หุน้ ในปี 2564
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) มีแผนขยายเวลาการซือ้ ขายและชาระราคา
MSCI Derivatives ให้ครอบคลุมช่วงวันหยุดราชการของฮ่องกง
มุ่งตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทัวโลกในการจั
่
ดการ
ความเสี่ย งและบริห ารพอร์ต อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุด โดย
ขณะนี้ อ ยู่ร ะหว่ า งการพิจ ารณาจากทางการ สมาชิก ผู้มีส่ว น
เกีย่ วข้อง และการประเมินความพร้อมของระบบงาน อย่างไรก็ดี
กลุ่ ม อนุ พ ัน ธ์ ท่ี อ้ า งอิ ง Hang Seng Index และ Hang Seng
China Enterprises Index ยังไม่อยู่ในแผนการขยายเวลาในครัง้
นี้ อนึ่ง HKEX มุ่งเป็ นศูนย์กลางอนุ พนั ธ์ (derivatives hub) ใน
เอเชีย ปั จ จุ บ ัน มีส ัญ ญาฟิ วเจอร์ส อ้า งอิง ดัช นี MSCI อยู่ 38
สั ญ ญา โดย HKEX มี แ ผนจะออก MSCI Taiwan options
ภายในปี น้ตี ่อไป
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ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange: YSX)
อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มจัด ตั ง้ Pre-Listing Board (PLB) เพื่ อ ให้
บริษทั ทีย่ งั ไม่พร้อมเข้าจดทะเบียนใน YSX มีโอกาสระดมทุน
และเตรี ย มความพร้ อ มทั ง้ ด้ า นการปรั บ โครงสร้ า งการ
บริหารงานภายใน ปรับปรุงแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อเข้า
จดทะเบียนใน YSX ในอนาคต และเพื่อให้นักลงทุนมีโอกาส
ลงทุนในบริษทั ได้บนแพลทฟอร์มทีส่ ะดวกและน่ าเชื่อถือ ทัง้ นี้
บริษัท ที่ข้นึ ทะเบีย นใน PLB ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูลตามที่ YSX
กาหนดเพื่อคุม้ ครองสิทธิของนักลงทุน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
รับกองอีทเี อฟอ้างอิงตลาดเงิน ออกโดยบริษัทจัดการกองทุน
ฟิ ลลิป เข้า จดทะเบีย น ผลิต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ า วติด ตามผลการ
ดาเนินงานของดัชนี FTSE SGD 3-month Singapore Dollar
Swap Offered Rate (SOR) นับเป็ นครัง้ แรกของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสนิ ทรัพย์ภายใต้การจัด การเริ่มต้น
100 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
ตลาดอนุ พ ัน ธ์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Futures Exchange:
HKFE) ประกาศว่ า US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) อนุญาตให้เปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
ดั ช นี MSCI Singapore Free (SGD) Index Futures, MSCI
Japan (JPY) Index Futures, MSCI Japan Net Total Return
(JPY) Index Futures ตลอดจน MSCI Taiwan 25/50 (USD)
และ MSCI Taiwan 25/50 Net Total Return (USD) แ ก่ ผู้
ลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ดตัว ดัชนี CNI Blue 100 เพื่อสนับสนุ นการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทางทะเล (maritime economy) พร้อ มจัด กิจกรรม
โรดโชว์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการระดมทุนของ SMEs ทีม่ ี
ธุรกิจทางทะเล โดยร่วมมือกับศูนย์ขอ้ มูลเกีย่ วกับทะเลแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงทรัพยากร เพื่อคัดเลือก 100 บริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจทางทะเล นับเป็ นดัชนีแรกที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจทางทะเล
ในจีน นอกเหนือจากนี้ SZSE มีแผนที่จะส่งเสริมธุรกิจกลุ่มนี้
ให้เข้าจดทะเบียนใน SZSE เพิ่มขึน้ และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทีอ่ า้ งอิงดัชนีน้เี พิม่ ขึน้ ด้วย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง ( Hong Kong
Exchanges and Clearing: HKEX) ประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาและเปิ ดตัว Shenzhen-Hong Kong ETF Connect เพื่อ
เชื่อ มโยงตลาดการเงิน ในภู มิภ าค Guangdong-Hong KongMacao Greater Bay Area ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รบั การจด
ทะเบียนในโครงการนี้ ประกอบด้วย ETF 2 กองทุน ที่ได้รบั
อนุ มั ติ จ ากก.ล.ต.จี น เข้ า จดทะเบี ย นใน SZSE ภายใต้
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)
ไ ด้ แ ก่ Harvest Hang Seng China Corporate ETF แ ล ะ
Yinhua ICBC CSOP S&P China New Economic Industry
ETF ในขณะที่ ETF อีก 2 กองทุ น ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากก.ล.ต.
ฮ่องกง เข้าจดทะเบียนใน HKEX ได้แก่ Hang Seng Harvest
CSI 300 ETF และ CSOP Yinhua CS 5G Communications
Theme ETF
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เ ผ ย แ พ ร่ ดั ช นี ChiNext Technology Index แ ล ะ
ChiNext Pharmaceutical Index เพื่ อ เพิ่ม เครื่อ งมื อ ทางการ
ลงทุ น ให้แ ก่ ต ลาด ChiNext ซึ่ง ปั จ จุ บ ัน มูลค่ า หลัก ทรัพ ย์ท าง
การตลาดของบริษัท ไฮเทคใน ChiNext สูง กว่ า 5 ล้า นล้า น
หยวน ขณะทีบ่ ริษทั กลุ่มการแพทย์สงู กว่า 2 ล้านล้านหยวน
หน่ วยงานก ากับ หลัก ทรัพ ย์ ข องจี น (China Securities
Regulatory Commission: CSRC) ได้อนุมตั ใิ ห้ซอ้ื ขายสัญญา
ฟิ วเจอร์สอ้างอิงทองแดง สาหรับผู้ลงทุนต่ างชาติ โดยสัญญา
ดังกล่าวเป็ นสกุลเงินหยวน แต่ยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีศุลกากร เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ตลาดหลัก ทรัพย์เ กาหลี (Korea Exchange: KRX) มีแ ผน
ปรับช่วงเวลาคานวณและเผยแพร่ดชั นีให้สนั ้ ลง เริม่ ใช้วนั ที่ 7
ธันวาคม 2563 เพื่อให้ขอ้ มูลแม่นยามากขึน้ เพื่อพัฒนาตลาด
และเพิม่ โอกาสในการลงทุน โดยดัชนี KOSPI 200, KOSDAQ
150, KRX 300 จะมีการคานวณทุกวินาที จากเดิมทุก 2 วินาที
และเปิ ดเผยข้อมูลราคาเปิ ดของดัชนีแบบเรียลไทม์ 351 ดัชนี
รวมถึง KOSPI, KOSDAQ และ KOSPI 200 ในแต่ละวันให้เร็ว
ขึ้น โดยจะแสดงราคาเปิ ดภายใน 10 วินาที ตัง้ แต่ ต ลาดเปิ ด
(จากเดิมแสดงราคาภายใน 1 นาที)
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ตลาดการเงิ นดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) เปิ ดตัว
ตลาดอนุพนั ธ์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทีม่ ุ่งเพิม่ ความหลากหลายของสินค้า โดยได้เปิ ดซือ้ ขายสัญญา
ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ อ้ า งอิ ง หลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นใน DFM
จานวน 5 หลักทรัพย์ ที่มีสภาพคล่อ งสูง ที่สุด ได้แ ก่ Emaar
Properties, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Emaar
Development และ Emaar Malls
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ( Swiss Stock
Exchange: SIX) พั ฒ นาแพลทฟอร์ ม ATMfutura เพื่ อ ให้
ธนาคารทั ง้ หมดในประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ส ามารถใช้
ซอฟท์แวร์เดียวกันสาหรับระบบ ATM โดยธนาคารสามารถ
outsource งานในส่วนนี้มาให้ SIX ได้ โดย ATMfutura จะเพิม่
ระบบงานใหม่ๆ ทีส่ ะดวกมากขึน้ อาทิ การฝากถอนผ่าน QR
code การเลือ กบัญ ชีฟ รีส าหรับ การถอนเงิน สด การเลือ ก
ประเภทธนบัตรที่ต้องการถอน และการใช้คาสังเสี
่ ยงสาหรับผู้
พิการทางสายตา เป็ นต้น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) เตรียมเผยแพร่ดชั นี WIGtechTR หรือ WIGtech Total
Return ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ครอบคลุมหุ้นไฮเทคที่จ ด
ทะเบียนในกระดานหลักในหมวดอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี
เกม ไอที โทรคมนาคมและเทคโนโลยีใ หม่ ๆ โดยดัช นี จ ะ
ครอบคลุมกิจกรรมองค์กร อาทิ การออกหุ้นใหม่ การจ่ายปั น
ผลด้วย
Eurex เปิ ดบริการ CRM ใหม่ Eurex Sales Cloud ซึง่ เป็ นไป
ตามแผนโรดแมพทางเทคโนโลยี (SAP Roadmap) โดยเน้นที่
การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ แ ละกระบวนการที่ จ ะเป็ นไปโดย
อัตโนมัติ จะเป็ นเครื่องมือให้ทมี งานตรวจสอบและควบคุมการ
ติดต่ อกับลูกค้า เพื่อลดภาระต่ า งๆ และเปิ ด ให้ทีม งานได้ใ ห้
ความสาคัญกับสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ดุ นันคื
่ อ ลูกค้า
Eurex เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี DAX 50
ESG แ ละ EURO STOXX 50 ESG เริ่ ม ซื้ อ ข า ย วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2563
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Eurex น าเสนอวัน ครบก าหนดอายุ ใ หม่ (maturities) ของ
Stock Dividend Futures แ ล ะ Euro STOXX 50 Dividend
Futures (FEXD) เพื่อรองรับความไม่แน่ นอนและความผันผวน
ทีเ่ กิดขึน้ โดย เพิม่ two June expiries สาหรับ FEXD เพื่อเพิม่
โอกาสการเฮดจ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสาหรับ EURand CHF-denominated Single Stock Dividend Futures ได้
จัดให้มกี าหนดครบอายุในเดือนมีนาคม มิถุนายนและกันยายน
เพิม่ ขึน้
Eurex ได้รบั การตอบรับดียงิ่ ขึน้ สาหรับสินค้าสัญญาฟิ วเจอร์สที่
อ้า งอิง ดัช นี MSCI เอเชีย สืบ เนื่ อ งจากที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์
สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ประกาศเมื่อ เดือ น
เมษายน 2563 ที่จ ะเพิก ถอนสัญ ญาฟิ วเจอร์ส MSCI ออก
ภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ซึ่ ง รวมถึ ง MSCI Taiwan
Futures ที่เ ป็ น ที่นิ ย มด้ว ย ส่ ง ผลให้นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติห ัน มา
สนใจผลิตภัณฑ์ MSCI futures ที่ Eurex มากขึ้น อนึ่ง Eurex
เป็ นตลาดอนุ พนั ธ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดเมื่อพิจารณาจาก open interest
โดยมี ฟิ วเจอร์ ส 139 รายการและออปชั น่ 22 รายการ
นอกจากนี้ Eurex ยังเปิ ดซื้อขาย MSCI futures เร็วกว่าตลาด
หลักทรัพย์ในเอเชียทีเ่ วลา 08.15 น. ตามเวลาไต้หวันด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดตัวแพลทฟอร์มบริหารการเงินส่วนบุคคล “Finuslugi” ซึง่ จะ
อานวยความสะดวกให้ชาวรัสเซียเลือกข้อเสนอการกูย้ มื เงินได้
ทัวประเทศและเปิ
่
ดบัญชีเงินฝากออนไลน์ได้ทุกธนาคารโดยไม่
ต้องไปติดต่ อที่สาขา ปั จจุบนั มี 6 ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ เงินฝากให้อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 3.5 – 6.5
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) เปิ ดตัวบริการนวัตกรรมดิจทิ ลั เพื่อให้บริษทั จดทะเบียน
ที่มีแผนการออกสิทธิในการซื้อหุ้นให้แก่พนักงาน แปลงสิท ธิ
ผ่านระบบดิจทิ ลั ได้ โดยจะให้บริการกับบริษัทที่จดทะเบียนใน
TASE และลงทะเบีย นไว้ก ับ TASE Nominee Company ซึ่ง
เป็ นบริษทั ย่อยของ TASE ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนในรูปแบบ
ดิจทิ ลั
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ตล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ อ ส ท า น า ( Astana International
Exchange: AIX) ข อ ง ค า ซั ค ส ถ า น ป ร ะ ก า ศ เ ปิ ด ตั ว
exchanges traded notes (iX ETNs) ใหม่ 4 รายการ เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้นักลงทุนรายย่อยในประเทศได้มโี อกาสเข้าถึงการ
ลงทุนในต่างประเทศด้วยต้นทุนที่ต่ า โดยได้รบั ผลตอบแทน
ตามดัช นี ท่ีใ ช้อ้า งอิง ทัง้ นี้ iX ETNs ดัง กล่ า วอ้า งอิง กองทุ น
ETF ของ iShares และ Vanguard ได้แก่ ishares Gold Trust
ETF, iShares iBoxx $High Yield Corporate Bond ETF และ
iShares Core High Dividend ETF ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE
Arca และ Vanguard Short-Term Treasure ETF ในตลาด
หลักทรัพย์ Nasdaq โดยสามารถซือ้ ขายได้เหมือนหลักทรัพย์
ทัวไป
่
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) เตรีย มออก exchange traded derivatives (ETDs) ตัว
แรกในแอฟริกาตะวันตก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุ มตั ิการทาหน้าทีข่ อง NG Clearing ในฐานะสานักหักบัญชี
เพื่อค้าประกันการชาระราคาอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) ร่ ว มกับ Invesco
เปิ ดตัว Invesco QQQ Innovation Suite เพื่อเป็ นทางเลือกให้
นั ก ล ง ทุ น ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง ดั ช นี NASDAQ-100® Index แ ล ะ
NASDAQ Next Generation 100 Index® ผ่ า นรู ป แบบการ
ลงทุนทีห่ ลากหลาย ทีน่ กั ลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์การลงทุน
ตามความต้ อ งการและระยะเวลาที่ ต้ อ งการลงทุ น ( time
horizon) ซึง่ เอือ้ ให้ผลิตภัณฑ์ใหม่น้เี ป็ นเสมือน one stop shop
ส าหรับ บริ ษั ท ในดัช นี NASDAQ-100 และ NASDAQ Next
Generation 100 ทัง้ นี้ ประกอบด้วย Invesco NASDAQ 100
ETF, Index Fund, Growth Leaders Portfolio และ Next Gen
100 ETF อนึ่ง QQQ เป็ น ETF รายใหญ่ ท่สี ุดเป็ นอันดับ 5 ที่
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่า AUM ที่ 130 พันล้าน
ดอลลาร์สรอ. และเป็ น ETF ทีม่ มี ูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ รายวัน
สูงทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกาด้วย
Delta Exchange เปิ ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ turbo options ส าหรั บ
Bitcoin เป็ นตั ว แรกของอุ ต สาหรรมเพื่ อ ซื้ อ ขายบนตลาด
อนุ พ ัน ธ์ ข อง Delta อ้ า งอิง ประสิท ธิ ภ าพการท าราคาของ
Bitcoin ซึง่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการลงทุนได้ 200 เท่า
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Intercontinental Exchange (ICE) เ ต รี ย ม เ ปิ ด ตั ว ICE
Futures Abu Dhabi (IFAD) ในไตรมาสแรกของปี 2564 โดยจะ
เปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงน้ ามันดิบเมอร์เบินซึ่งเป็ น
น้ ามันดิบเกรดหลักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นตัวแรก ทัง้ นี้
มีเทรดเดอร์กลุ่มพลังงานรายใหญ่ทส่ี ุดของโลก 9 ราย เข้าร่วม
เป็ นพันธมิตรในการเปิ ดตัว IFAD โดยจะมี ICE Clear Europe
ทาหน้าทีเ่ ป็ นสานักหักบัญชี
Nodal Exchange และ IncubEx เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ ว
เจอร์สและออปชัน่ อ้า งอิง Renewable Identification Number
(RIN) แบบส่งมอบจริง เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางการ
Trading Technologies International (TT) ซึ่ ง เ ป็ น ผู้
ให้บริการด้านซอฟท์แวร์แ ละโครงสร้างพื้นฐานระบบซื้อขาย
ร่วมมือกับ Xinhu Futures ผูใ้ ห้บริการด้านการลงทุนในอนุ พนั ธ์
ที่ปรึกษาการลงทุน และ บริหารจัดการกองทุน เพื่อเชื่อมโยง
การซือ้ ขายในตลาดอนุพนั ธ์จนี ผ่านแพลทฟอร์ม TT โดย Xinhu
จะให้บริการลูกค้าต่างชาติทส่ี นใจซือ้ ขายอนุ พนั ธ์ท่จี ดทะเบียน
ใ น China Financial Futures Exchange (CFFEX), Dalian
Commodities Exchange (DCE), Shanghai Futures
Exchange (SHFE), Shanghai International Energy
Exchange (INE) แ ล ะ Zhengzhou Commodity Exchange
(ZCE) ผ่านแพลทฟอร์มของ TT
Applied Derivatives บริษทั หลักหลักทรัพย์ชนั ้ นาในเมืองเคป
ทาวน์ ซึ่งให้บริการลูกค้าต่างชาติในการเข้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตราสารทุ น และอนุ พ ัน ธ์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์โ จฮัน เนสเบิร์ ก
(Johannesburg Stock Exchange: JSE) ร่ ว มมือ กับ Trading
Technologies International (TT) เพื่อให้ลูกค้าของ Applied
Derivatives ใช้บริการเครื่องมือการซื้อขายแบบมืออาชีพ และ
บริการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ TT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อนึ่ง
Applied Derivatives เป็ นบริษทั หลักทรัพย์แห่งแรกทีใ่ ห้บริการ
ผ่านแพลทฟอร์มของ TT ในแอฟริกาใต้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ร่ ว มกับ Baton Systems ผู้ใ ห้บ ริก ารระบบหลัง การซื้อ ขาย
จัดทาโซลูชนั ่ workflow อัตโนมัตใิ นลักษณะ end-to-end ให้แก่
ลูกค้า โดยทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถเห็นข้อมูลการซือ้ ขายระหว่างวัน
ในหน้าจอเดียว รวมถึงข้อมูลมาร์จน้ิ กระบวนการวางและถอน
สินทรัพย์ค้าประกัน ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตลาดสิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ ต้ า เหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCE) ผ่านการรับรองจาก European Securities
and Markets Authority (ESMA) ให้อยู่ในรายชื่อ Post-Trade
Transparency Positive List ที่ เ อื้ อ ให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ในยุ โ รป
สามารถลงทุนใน DCE ได้
LCH SA เปิ ดให้บริการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของ
Euronext ทัง้ หมดที่ ซ้ื อ ขายใน UK order book บน Cboe
Europe ในรูปแบบ Preferred CCP Model ที่เปิ ดให้สมาชิกที่
ซือ้ ขายสามารถเลือกชาระราคาที่ LCH SA ได้ โดยมีขอ้ แม้ว่า
คู่ ก รณี ท ัง้ สองฝ่ ายเลื อ ก LCH SA ส าหรั บ การช าระราคา
หลักทรัพย์ของ Euronext ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าในการ
ควบรวมรายการซื้อขายทัง้ หมดเพื่อการชาระราคาผ่านสานัก
หัก บัญ ชีเ พีย งรายเดีย ว ท าให้สามารถท ารายการแบบสุท ธิ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายการส่งมอบและช่วยให้การวางมาร์จนิ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
LCH SA รับ ช าระราคาพัน ธบัต ร Sure Bonds ของสหภาพ
ยุ โ ร ป ( European Union: EU) ผ่ า น บ ริ ก า ร RepoClear
พันธบัตรดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ EU SURE (support to
mitigate unemployment risks in an emergency) เ พื่ อ
สนับ สนุ น การลดความเสี่ย งจากการว่ า งงานในสถานการณ์
ฉุ กเฉินมีมลู ค่า 87.4 พันล้านยูโร กระจายไปยังสมาชิก EU ใน
16 ประเทศ ซึง่ สมาชิกจะได้รบั ประโยชน์จากการบริหารความ
เสี่ย งด้า นคู่ ก รณี (counterparty risk) และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
ด้านการดาเนินงานและบริหารเงินทุน
Eurex Clearing ได้รบั รางวัลสานักหักบัญชีแห่งปี จากงาน GI
Investment Excellence Awards 2020 จากนวั ต กรรมด้ า น
บริห ารความเสี่ย ง เทคโนโลยีก ารช าระราคาและการดู แ ล
สินทรัพย์ของลูกค้า ทีเ่ น้นปลอดภัยและเสถียรภาพสูง
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ( Swiss Stock
Exchange: SIX) รายงานว่าหน่ วยงานด้านบริการหลังการซื้อ
ขายทัง้ global CSD และ ICSD ยัง คงได้ร ับ การประเมิน ใน
ระดั บ top rank จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของ Global
Custodian ซึ่งได้รบั คะแนนที่ดีด้า นการบริหารความสัมพัน ธ์
การให้บริการด้านสินทรัพย์ และการกาหนดราคา เป็ นต้น
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ
ธนาคารแห่งสหราชอาณาจักร (Bank of England: BoE) ลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่เพื่อการกากับดูแล
ขององค์กรสานักหักบัญชีในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ทีใ่ ห้บริการชาระราคาระหว่างประเทศ
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) เพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ DTCC Money Market Kinetics ใ ห้
สามารถนาส่งข้อมูลตราสารเงินระยะสัน้ (Commercial Paper:
CP) และตราสารเงิน ฝากของลู ก ค้า สถาบัน (Certificates of
Deposit: CD) ได้ร วดเร็ว ขึ้น เพื่อ เพิ่ม ความโปร่ ง ใสในช่ ว งที่
ตลาดเงิน มีค วามผัน ผวนจากสถานการณ์ Covid-19 โดยจะ
เผยแพร่ขอ้ มูลทุกๆ 30 นาที จากเมื่อก่อนเพียงวันละครัง้ ลูกค้า
ยัง สามารถเรีย กดู ไ ฟล์ข้อ มูล ณ สิ้น วัน ซึ่ง จะรวบรวมข้อ มู ล
ธุรกรรมตลอดทัง้ วันในไฟล์เดียว
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) มีแผน
เปิ ด ตัว ClaimConnect ซึ่ง เป็ น บริก ารรับ ฝากหลักทรัพย์ใ หม่
แบบรวมศูนย์ และปรับกระบวนการเคลมเป็ นแบบอัตโนมัติ ซึง่
ในอดีตการเคลมจะกระทาผ่านพนักงานโดยการส่งแฟกซ์ อีเมล
หรือ โทรศัพ ท์ ทัง้ นี้ ClaimConnect จะเป็ น ระบบอัต โนมัติ ท่ี
บริหารตรวจสอบการเคลมและจับคู่ ส่งอีเมลแจ้งเตือน และระบุ
ข้อมูลทีใ่ ช้ประโยชน์จากฟั งก์ชนั การค้นหาทีใ่ ช้งานง่าย ลดความ
เสี่ ย งและข้ อ ผิ ด พลาดจากการกระท าผ่ า นพนั ก งาน โดย
ClaimConnect อยู่ภายใต้การดาเนินงานของ Depository Trust
Corporate (DTC) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ DTCC โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณาก.ล.ต.สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and
Exchange Commission) นอกจากนี้ DTCC ได้เปิ ดบริการใหม่
รับบริการเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่บริษัททัวโลกด้
่
านบริการหลังการ
ซือ้ ขายด้วย
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กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group:
JPX) จัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุขดั ข้อง
ของระบบ Arrowhead เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึง่ เบือ้ งต้น
เกิดจาก Memory Module และ Switching Function
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ อสเตรเลี ย (Australia Securities
Exchange: ASX) ชะลอแผนเปิ ดใช้ ง านระบบซื้ อ ขายที่
พัฒนาโดยเทคโนโลยีบ ลอคเชนที่จ ะมาแทนระบบ CHESS
(Clearing House Electronic Subregister System) ไ ป
เป็ นเดือ นเมษายน 2566 จากเดิม ล่ า สุ ด ที่เ ลื่อ นเปิ ดตัว มา
เป็ นไตรมาสสองของ 2564 เนื่ อ งจากได้ร ับ ข้อ เสนอแนะให้
พัฒ นาระบบใหม่ เ พิ่ม เติ ม จากที่เ คยหารือ ไว้ ก่ อ นช่ ว งเกิ ด
วิกฤติโควิด
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Imperial College Business School ร่ ว ม กั บ Lee Kong
Chian School of Business ของ Singapore Management
University (SMU) เปิ ดสถาบัน วิ จ ยั ด้ า นการเงิ น สี เ ขี ย วใน
สิ งคโปร์ (Singapore Green Finance Center: SGFC) เพื่อ
พัฒนางานวิจยั และสร้างบุคลากรทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ก.ล.ต.ฮ่ อ งกง (Securities and Futures Commission:
SFC) ขอความเห็นต่อข้อเสนอที่กาหนดให้ผจู้ ดั การกองทุนนา
ประเด็นความเสีย่ งด้านภูมอิ ากาศ เข้ารวมอยู่ในกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนและบริหารความเสีย่ ง และจะต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทีม่ ี
ต่ อ ความเสี่ย งด้า นภูมิอ ากาศและการต่ อ สู้ก ับการฟอกเขีย ว
(greenwashing) ตามข้อ เสนอดัง กล่ า วจะมีก ารปรับ แก้แ นว
ปฏิบตั ิ (Code of Conduct) ของผูจ้ ดั การกองทุน พร้อมกาหนด
มาตรฐานขัน้ ต่าในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ล ัก เซมเบิ ร์ก สี เ ขี ย ว (Luxembourg
Green Exchange: LGX) ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล จ า ก อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ (UN Climate
Change) ถึงการเป็ นผูน้ าเพื่อสูก้ บั ภาวะเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ภายใต้กลุ่มการเงินเพื่อการลงทุนด้านสภาพอากาศ (Financing
for Climate Friendly Investment) แห่งปี 2563
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ดัช นี Advanced Climate EGBI ของ FTSE Russell ได้ ร ั บ
เลื อ กเป็ นดัช นี ช้ี ว ัด ส าหรับ iShares € Govt Bond Climate
UCITS ETF ซึ่งเป็ น ETF กองแรกที่อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลที่
ปรับค่าความเสีย่ งด้านสภาพภูมอิ ากาศ (climate risk- adjusted
government bond) ซึ่ ง ลงทุ น ในตราสารหนี้ ภ าครัฐ ในกลุ่ ม
สหภาพยุโรป และมีการประเมินค่าความเสีย่ งด้านภูมอิ ากาศใน
สามปั จจัย ได้แก่ ความเสีย่ งทางกายภาพ ความเสีย่ งจากการ
เปลี่ย นแปลง และความเสี่ย งในการฟื้ นตัว โดย iShares €
Govt Bond Climate UCITS ETF เริ่ ม ซื้ อ ขายบนกระดาน
Xetra ของตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Bourse:
DB) วันที่ 5 ตุลาคม 2563
บลจ. บีเอ็นพี พาริบาส์ เปิ ดตัวกองทุนอีทเี อฟอ้างอิงเศรษฐกิจ
สีน้ าเงิน (blue economy ETF) กองทุนแรกที่ติดตามบริษัทใน
ตลาดที่ พ ั ฒ นาแล้ ว ทั ว่ โลกที่ ล งทุ น ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยื
่ น ภายใต้ดชั นี ECPI Global ESG
Blue Economy index ครอบคลุ ม 50 บริ ษั ท ใหญ่ ท่ี ไ ด้ ร ั บ
คัดเลือกเข้าร่วมใน blue economy ดัชนีน้ีสอดคล้องตาม UN
Sustainable Development Goal (‘SDG’) ข้อ 14 เกีย่ วกับชีวติ
ใต้ น่ า นน้ า (Life below water) ทั ง้ นี้ ได้ น ากองทุ น เข้ า จด
ทะเบียนซือ้ ขายที่ Xetra และ Euronext
Broadridge บริ ษั ท ฟิ นเทคชั น้ น า ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ นิ ว ยอร์ ค (New York Stock Exchange: NYSE)
เผยแพร่รายงานความยังยื
่ นปี 2563 ทีแ่ สดงถึงการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กรทีใ่ ส่ใจต่อแนวปฏิบตั ดิ า้ น ESG
First Women’s Bank ร่ ว มเป็ น พัน ธมิต รกับ Fiserv เพื่อ ให้
เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี แ ก่ ธ นาคาร ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
เตรียมการก่อตัง้ และมีกาหนดเปิ ดตัวในช่วงต้นปี 2564 เพื่อเน้น
การเป็ น ธนาคารที่สนั บ สนุ น เศรษฐกิจ สาหรับ สตรี ผ่ า นการ
ให้บริการทางการเงินและการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจขนาดเล็ก โดย
Fiserv ได้เลือ กให้ First Women’s Bank เข้าร่ว มในโครงการ
Fiserv Back2Business ที่ จ ะช่ ว ยธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ที่ ไ ด้ ร ั บ
ผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของไวรัสผ่านการสนับสนุ นทาง
การเงิน การจัดที่ปรึกษาที่เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญทางธุร กิจ การใช้
โซลูช ัน่ ส์ท่ีท ัน สมัย การใช้เ ครือ ข่า ยพัน ธมิต รและการมีส่ว น
ร่วมกับชุมชน ซึ่งจะเริม่ ดาเนินการในชิคาโก ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ
First Women’s Bank ในช่วงต้นปี 2564
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ESG and Sustainability (Cont)
❖

❖

❖

บริ ษั ท รี ฟิ นิ ที ฟ (Refinitiv) จั ด ท า Country Sustainable
Development Goal (SDG) Scores เพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
ประเมินศักยภาพของประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้ าหมายการ
พัฒ นาที่ย งั ่ ยืน ตามแนวทางของสหประชาชาติ (UN SDGs)
โดยผู้ จ ัด การลงทุ น และที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น สามารถใช้
ประโยชน์จากคะแนนดังกล่าวทีเ่ ผยแพร่อยู่บนระบบ Refinitiv
Eikon เพื่อประเมินแนวปฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศได้
บริ ษทั รีฟินิ ทีฟ (Refinitiv) และ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์
อาหรับ (Arab Federation of Exchanges: AFE) เปิ ดตั ว
ดัช นี AFE Low Carbon Select Index ครอบคลุ ม บริษั ท ใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) เน้นการ
ลงทุนในบริษทั ที่ดาเนินกิจการสอดคล้องกับ ESG จานวน 30
บริษทั โดยประเทศซาอุดอิ าระเบียมีน้าหนักการลงทุนมากทีส่ ุด
ร้อยละ 39.5
Nasdaq Helsinki ต้ อ นรั บ พั น ธ บั ต รสี เ ขี ย ว ข อง บ ริ ษั ท
Tornator เข้าจดทะเบียน ซึ่งถือว่าเป็ นบริษัทแรกในการออก
พันธบัตรสีเขียวในประเทศฟิ นแลนด์

Rules and Regulation (Cont)
❖

❖

Rules and Regulation
❖
❖

❖

ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
ได้ทบทวนและเริม่ บังคับใช้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจทิ ลั เพื่อกากับดูแลผูใ้ ห้บริการแพลทฟอร์ม Initial Exchange
Offerings (IEO) และ Digital Asset Custodians (DAC)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
ปรับ tick size ใหม่ สาหรับหลักทรัพย์ท่มี ีรูปแบบการซื้อขาย
ดังต่อไปนี้ การซือ้ ขายหลัก (T+2) และครอบคลุมถึง odd lots,
dark pool trading, increased investment risk (IIR) sector,
negotiated trades mode (NTM), NTM with CCP, IIR sector
– NTM และ IIR – NTM with CCP เริ่มวัน ที่ 2 พฤศจิกายน
2563 ทัง้ นี้ tick size เท่ากับ (1,2,5)*10N โดย N เป็ นจานวน
เต็ม และเพิม่ ส่วนต่างของราคาไปจนถึง 25 ในขณะที่ ส่วนต่าง
ของสภาพคล่อง (ranges of liquidity) สูงสุดคือ 7
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศเริม่ ใช้ enhancements ใหม่สาหรับ
Pre-Opening Session (POS) ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เริ่ม มีผ ล
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นี้ POS เป็ นช่วงเวลา 30 นาทีก่อนเปิ ด
การซือ้ ขายเพื่อรวบรวมความสนใจซือ้ ขายและให้ทารายการที่
ราคาทีเ่ หมาะสมซึง่ เป็ นราคาทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายสูงสุด ซึง่ จะ
ช่วยลดผลกระทบจากข่าวในช่วงกลางคืนและให้กระบวนการ
ค้น พบราคาเป็ น ไปอย่ า งราบรื่น โดย enhancements ใหม่ น้ี
เป็ นการน าเอา auction features จากช่ ว ง Closing Auction
Session (CAS) เข้ามาใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการค้นพบ
ราคาและเพิม่ สภาพคล่องในการซื้อขาย นอกจากนี้ HKEX ได้
เริ่ม ใช้ feature ใหม่ ใ นช่ ว ง POS ส าหรับ exchange traded
products (ETPs) ในวันทีเ่ ข้าจดทะเบียนด้วยเพื่อกาหนดราคาที่
ไม่เกินและไม่ต่ากว่าร้อยละ 15
ตลาดหลักทรัพย์อียิปต์ (Egyptian Exchange: EGX) ปรับ
เกณฑ์สาหรับ SME Platform มุ่ง พัฒนาตลาด SMEs เพื่อให้
เติบ โตและขยายขอบเขตธุ ร กิจ สอดคล้อ งกับ แนวทางของ
European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) ประกาศปรับตลาดตราสารหนี้เพื่อส่ง เสริมให้มีการซื้อ
ขายตราสารหนี้เพิม่ ขึน้ ผ่านแพลทฟอร์มของ NSE และได้ปรับ
อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ทร่ี อ้ ยละ 0.0005 ของมูลค่าการซือ้ ขาย
ตราสารหนี้ (ซื้อและขาย) มุ่ง เพิ่ม ธุร กรรมและส่งเสริมสภาพ
คล่องในการซือ้ ขาย
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Alliances
❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วซี แ ลนด์ (New Zealand Stock
Exchange: NZX) ลงนามความร่วมมือในร่างข้อตกลงเบือ้ งต้น
เพิม่ ช่องทางการตลาดให้แก่สนิ ค้าอนุพนั ธ์อา้ งอิงผลิตภัณฑ์จาก
นม โดยศึกษาโอกาสที่จะนาสินค้า จาก NZX มาซื้อ ขายและ
ชาระราคาบนแพลทฟอร์มของ SGX

Alliances (Cont)
❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) และ China Resources (Holdings) ลงนามข้อ ตกลง
เพื่ อ พั ฒ นาระบบนวั ต กรรมการเงิ น และการลงทุ น ให้ ก ั บ
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area แ ล ะ
Shenzhen Pilot Demonstration Area of Socialism
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) แ ล ะ China SME Development Fund ล ง น า ม
ข้อ ตกลงเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและขอบเขตการให้บ ริก ารของ
SMEs ผ่ า นนวั ต กรรมใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ นการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

International Activities

21 ตุลาคม 2563 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมเสวนาในงาน Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020 ซึ่งจัดขึน้
โดยตลาดหลักทรัพย์อนิ โดนีเซีย ภายใต้หวั ข้อเสวนา The Role of Retail Investors in Maintaining Market
Stability amid Pandemic Situation
29 ตุลาคม 2563 ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอล จัดงานเสวนาให้ความรูแ้ นวโน้มของธุรกิจอีคอมเมิร์ส
จากผูบ้ ริหารบริษทั สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในประเทศอิสราเอล และการนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านอีคอม
เมิรส์
30 ตุลาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย จัดงาน 2020 ASEAN
Capital Market Cooperation Seminar ผ่านทางออนไลน์ ในงานมีเสวนาเกีย่ วกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตและห่วงโซ่ รวมถึงการจัดโรดโชว์บริษทั จดทะเบียนของทัง้ 3 ประเทศ
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