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Special Section on Covid-19 Measures

Corporate and Strategy

ก . ล . ต . อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ( Australian Securities and
Investments Commission: ASIC) ขยายเวลาการจั ด ส่ ง
รายงานทางการเงิน ส าหรับ บริษัท จดทะเบีย นและไม่ ไ ด้จ ด
ทะเบี ย นออกไปอี ก 1 เดื อ น จากผลกระทบของไวรั ส
COVID-19 พร้อมประยุกต์ใช้เกณฑ์ no action สาหรับบริษัท
จดทะเบีย นที่ไม่ สามารถจัดการประชุมประจ าปี ได้ภายใน 5
เดือ นนับ จากปี งบการเงิน ที่ส้นิ สุดระหว่ างวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 แต่ สามารถจัดได้ภายใน 7
เดือนนับจากสิน้ สุดปี
ก.ล.ต.แคนาดา (Canadian Securities Administrators:
CSA) จัด ท ารายงานด้ า นการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริษั ท จด
ทะเบียน ทีร่ ะบุคาแนะนาสาหรับบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ในการ
รายงานผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทีม่ ตี ่อ
ธุรกิจ นอกเหนือจากการจัดทางบการเงินและ MD&A
งานวิจ ัย ของ Mastercard เปิ ด เผยว่ า ประชาชนในสหราช
อาณาจักรมีแนวโน้ มที่จะใช้แอพลิเคชันธนาคารที
่
่ร้อยละ 59
มากกว่าแอพลิเคชันโซเชี
่
ยลมีเดียที่ร้อยละ 50 โดยผู้ท่มี ีอายุ
65 ปี ขึ้น ไป กล่ า วว่ า ใช้ แ อพลิ เ คชัน่ ธนาคารที่ ร้ อ ยละ 44
มากกว่าแอพลิเคชันโซเชี
่
ยลมีเดียทีร่ อ้ ยละ 27 นอกจากนี้ ร้อย
ละ 21 ของผู้ท่มี ีอายุ 65 ปี ข้นึ ไปใช้แอพลิเคชันมากกว่
่
าก่อน
ช่วงการระบาดของไวรัส โดยร้อยละ 58 บอกว่าการใช้งานง่าย
กว่ า ที่คิด และร้อ ยละ 100 ระบุ ว่ า จะใช้ ง านต่ อ เนื่ อ งไปแม้
หลังจากการระบาดของไวรัส
IMF มอบทุนสนับสนุ นเพื่อใช้ในการต่อสูก้ บั ไวรัส COVID-19
แก่ Nicaragua (185.32 ล้านดอลลาร์สรอ.) และ South Sudan
(52.3 ล้านดอลลาร์สรอ.)
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ร่ ว มกั บ
บริ ษัทหลักทรัพย์ CGS-CIMB จัดงาน “InvestHack” ระหว่าง
วั น ที่ 20-22 พฤศจิ ก ายน 2563 เพื่ อ แข่ ง ขั น พั ฒ นาการ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนรายย่อยให้มาก
ขึ้น โดยแข่ ง ขัน 4 ด้ า น คือ การดึง ดู ด ผู้ ล งทุ น รายย่ อ ยใน
ประเทศ การเพิม่ ทักษะด้านการเงิน การช่วยให้ผลู้ งทุนสามารถ
หลีกเลี่ยงแนวโน้มของคนส่วนใหญ่ในการตัดสินใจลงทุน และ
กล่าวถึงคาถามในการลงทุนทีพ่ บบ่อย
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ร่วมกับ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)
และ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จัด งาน ASEAN
Capital Market Cooperation Seminar (Manufacturing
Session) เมื่อ วัน ที่ 30 ตุ ลาคม 2563 เพื่อ แลกเปลี่ย นข้อ มูล
ธุรกิจและสร้างโอกาสทางการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ ยัง
ได้เ ปิ ดตัว V-Next Overseas Listed Companies Information
page บนแพลทฟอร์ม V-Next ของ SZSE ด้ว ย โดยมีข้อ มูล
บริษทั จดทะเบียนไทย 12 บริษทั อยู่บทแพลทฟอร์มดังกล่าว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ได้ร ับ รางวัล Asia’s Best FX Exchange ติด ต่ อ กัน เป็ น ปี ท่ี 3
ด้วยโซลูช นั ่ ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมและมีสภาพ
คล่องสูงท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) จัด
งานวิง่ การกุศล SGX Bull Charge ในลักษณะออนไลน์ ระดม
ทุนได้ 3.63 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) และ Enterprise
Singapore (ESG) เ ผ ย ก า ร จั ด ง า น Singapore Fintech
Festival (SFF) x Singapore Week of Innovation &
TeCHnology (SWITCH) 2020 ซึ่ ง จ ะ มี ข้ึ น ใ น วั น ที่ 7 -1 1
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์ตลอด 24
ชัวโมง
่
และ การจัดอีเวนต์ในสถานทีต่ ่างๆ กว่า 40 แห่งทัวโลก
่
โดยมี วิ ท ยากรที่ เ ป็ นผู้ น าทางด้ า นการเงิ น เทคโนโลยี
ผูป้ ระกอบการ ผูก้ าหนดนโยบาย และภาครัฐ กว่า 800 ท่าน
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ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ อิ น โ ด นี เ ซี ย ( Indonesia Stock
Exchange: IDX) แถลงแผนธุ ร กิ จ ปี 2564 – 2568 ด้ ว ย
วิส ัย ทัศ น์ ท่ี มุ่ ง เป็ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ี มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ที่
ขับเคลื่อนภาคการเงินและส่งเสริมให้อนิ โดนีเซียมีเศรษฐกิจที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลกภายในปี 2588 แบ่งการดาเนินงาน
ออกเป็ น 4 เสาหลัก ได้แก่ 1) เพิม่ การมีส่วนร่วมของการระดม
ทุนและการซื้อขาย 2) พัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
แนวโน้ ม เติบ โต รวมถึง ตลาดศาสนาอิสลาม 3) ขยายการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุน อาทิ พัฒนา
ดัชนีใหม่ๆ บริการด้านข้อมูล พัฒนาระบบซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดเงิน และตลาดอัตราแลกเปลีย่ น และ 4) รักษาเสถียรภาพ
ของตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการกากับดูแล และที่
ส าคัญ ยัง คงเน้ น การพัฒ นาทัก ษะของบุ ค ลากร และความ
น่าเชื่อถือของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รายงานผลส ารวจการซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ปี 2562 พบว่ามูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนราย
ย่อยในตลาด cash market มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 13.6
ในปี 2562 เมื่ อ เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 10.3 ในปี ก่ อ นหน้ า
เช่ นเดียวกับกลุ่ม สถาบันและรายย่ อยต่ า งประเทศที่เ พิ่ม ขึ้น
เช่นกันเป็ นร้อยละ 36.6 และ 6.7 ในปี 2563 จากร้อยละ 35.1
และ 6.0 ในปี ก่อนหน้า ทัง้ นี้ กลุ่มสถาบันต่างประเทศมีสดั ส่วน
มากทีส่ ดุ ในตลาด cash market ของฮ่องกง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ระงับการจดทะเบียนหุน้ IPO ของ Ant Group สืบเนื่อง
จากคาสังของก.ล.ต.
่
จีน อันเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงกรอบ
กฎหมายด้ า นฟิ นเทคฉบับ ใหม่ ข องจี น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
โครงสร้างทางธุรกิจและโมเดลกาไรของ Ant Group อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทัง้ นี้ SSE มองว่ า การตัด สิน ใจดัง กล่ า วมีค วาม
เหมาะสมแล้ ว ส าหรับ ตลาดและนั ก ลงทุ น โดยจะดู แ ลและ
ติด ตามผลกระทบจากการยกเลิก เสนอขายหุ้น และการจด
ทะเบียนอย่างระมัดระวังทีส่ ดุ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รายง านผ ลสรุ ป งา นวิ จ ั ย เกี่ ย วกั บ ผ ล
ประกอบการของ ESG indices กับดัชนีท่เี ป็ น parent indices
พบว่า ESG indices มีศ ักยภาพในระดับ เดีย วกันหรือสูงกว่ า
(outperform) ดัช นี ท ัว่ ไป ทัง้ นี้ ดัช นี ESG ตัว แรกก าเนิ ด ที่
สหรัฐอเมริก านับ ตัง้ แต่ ปี 2533 โดยปั จ จุ บ ัน มีด ัช นี ม ากกว่ า
1,000 ตัวทัวโลก
่
ซึง่ งานวิจยั นี้เลือกพิจารณาผลประกอบการใน
รูปแบบ risk-return ของดัชนีหุน้ บลูชพิ คู่กบั ดัชนีเกีย่ วเนื่องกับ
หุ้นดังกล่าวด้าน ESG จานวน 23 คู่ ครอบคลุม ทัง้ ระดับโลก
ภูมภิ าคและระดับประเทศในช่วงบรรยากาศการลงทุนทีแ่ ตกต่าง
กันทัง้ ตลาดขาขึน้ และขาลง ในเวลา 10 ปี ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม
2553 – 30 มิถุนายน 2563 โดยมีดชั นีทม่ี อี ายุครบตามเกณฑ์น้ี
จานวน 12 จาก 23 คู่ ซึง่ ผลส่วนใหญ่พบว่า ESG indices มีผล
ประกอบการที่ใกล้เคียง หรือดีกว่า parent indices และ ESG
indices ที่เป็ นระดับภูมิภาคมีผลตอบแทนที่ดกี ว่า และ/หรือมี
ความผันผวนทีต่ ่ ากว่า parent indices โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย
รายวัน ที่ดีก ว่ า และมีผ ลประกอบการในรู ป แบบ risk-return
pattern ที่ดีก ว่ า ในทุ ก ช่ ว งเวลาของการซื้อ ขาย งานวิจ ัย ได้
สะท้อนว่า การลงทุนใน ESG indices ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการ
เสียสละผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยงั อาจได้รบั ผลตอบแทนที่
ดีกว่าอีกด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จัดตัง้ คณะที่ป รึก ษาด้านบัญ ชี (Accounting Advisory
Committee) ขึ้ น เพื่ อสร้ า ง market synergy แ ละ ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ภาพของการเปิ ด เผยข้อ มู ลทางการเงิน ในตลาดทุ น ซึ่ง
สนั บ สนุ น การปฏิรู ป ระบบ registration-based IPO ที่เ น้ น ให้
ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นหลัก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วซี แ ลนด์ (New Zealand Exchange:
NZX) ยืน ยัน New Zealand Regco เริ่ม ดาเนิ น การอย่ า งเป็ น
ทางการในวัน ที่ 10 ธัน วาคม 2563 ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์อนั เป็ นผลจากการแยกบทบาทของการกากับดูแลออก
จากด้านธุรกิจ ทีส่ ง่ ผลต่อเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์
(NZX Market Rules) และศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (NZCDC
Settlement System Rules) จะเริ่ม มีผ ลในวัน ที่ 10 ธัน วาคม
2563 เช่นกัน
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ศูนย์การเงิ นดูไบ (Dubai Financial Market: DFM) จัดโรด
โชว์ครัง้ แรกในรูปแบบ virtual โดยมีบริษัท จัด การลงทุน 61
แห่ ง ซึ่ง มีมู ล ค่ า สิน ทรัพ ย์ภ ายใต้ ก ารจัด การ 3.5 ล้า นล้า น
ดอลลาร์สรอ. พร้อมด้วยผูล้ งทุนต่างชาติ 1,952 ราย แบ่งเป็ นผู้
ลงทุนรายย่อย 1,531 ราย และผู้ลงทุนสถาบัน 421 ราย เข้า
ร่วมงาน
ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Borse: DB) เข้าเป็ น
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข อง Institutional Shareholder Services
(ISS) จากการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 โดยร่วมเป็ นพันธมิตรกับ
ผูบ้ ริหารเดิมของ ISS และ Genstar Capital ที่ยงั คงถือหุน้ อยู่
ร้อ ยละ 20 ทัง้ นี้ มู ล ค่ า ทัง้ หมดของ ISS อยู่ ท่ี 2,275 ล้า น
ดอลลาร์สรอ. อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นครัง้ นี้จะทาให้ DB เป็ นผู้นา
ด้านผูใ้ ห้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ดา้ น ESG ของโลก จาก
ความเชีย่ วชาญของ ISS
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เตรียมซื้อกิจการของ
Verafin ซึ่ ง เป็ นผู้ น าด้ า นโซลู ช ั น่ ส์ บ ริ ห ารจั ด การต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมทางการเงิน (anti-financial crime management
solutions) ทีเ่ น้นจัดการกับปั ญหาการฟอกเงินและแพลทฟอร์ม
ทีฉ่ ้อฉล ตัง้ เป้ าผนวกกับเทคโนโลยีดา้ นกฎเกณฑ์ (regulatory
technology) ของ Nasdaq เพื่อก้าวขึน้ เป็ นผูน้ าของโลกในการ
ต่ อ สู้อ าชญากรรมทางการเงิน การควบรวมครัง้ นี้ จ ะเอื้อ ต่ อ
บทบาทของ Nasdaq ในการพัฒนา technology analytics และ
โครงสร้างพืน้ ฐาน คาดว่ารายได้จาก market technology และ
investment intelligence จะเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 47 จากเดิมร้อย
ละ 44 ของรายได้สทุ ธิในไตรมาส 3 ปี 2563
อ ง ค์ ก ร ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล ต ล า ด ทุ น ส า ก ล
(International Organization of Securities Commissions:
IOSCO) ได้ จ ั ด การประชุ ม ประจ าปี ครั ง้ ที่ 45 ในรู ป แบบ
ออนไลน์ โดยได้ห ารือ ผลกระทบของไวรัส COVID-19 ต่ อ
ตลาดทุนและประเด็นสาคัญอื่นๆ อาทิ การเงินที่ยงยื
ั ่ น โดยมี
สมาชิก 480 ราย จาก 159 เขตอ านาจ (jurisdiction) ร่ ว ม
ประชุม
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของตลาดหลักทรัพย์ Euronext มีมติอนุ มตั ิ
ก า ร ซื้ อ กิ จ ก า ร ข อ ง London Stock Exchange Group
Holdings Italia (LSEG Italia) และ Borsa Italiana Group
เป็ นทีเ่ รียบร้อยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ดั ช นี ข อง ตล าดหลั ก ท รั พ ย์ ไ นจี เรี ย ( Nigerian Stock
Exchange: NSE) หรือ NSE All Share Index (ASI) ปรับ ตัว
สูงขึน้ มากกว่าร้อยละ 5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ส่งผล
ให้ต้องหยุดการซือ้ ขายเป็ นเวลา 30 นาที เป็ นการหยุดซื้อขาย
ครัง้ แรกตัง้ แต่ มกี ารประกาศใช้ circuit breaker ตัง้ แต่ปี 2559
โดย ณ สิ้น วัน พบว่ า ASI เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 6.23 ทัง้ นี้ หลัง
สถานการณ์ Covid-19 เริม่ คลีค่ ลาย ภาพรวมการลงทุนในตลาด
ทุนตอบสนองเชิงบวกต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐ
อาทิ ธนาคารกลางในจีเ รีย ปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ย นโยบาย
(MPR) จากร้อยละ 12.5 เป็ น ร้อยละ 11.5 นอกจากนี้ พบว่านัก
ลงทุนให้ความสนใจลงทุนในบริษัททีม่ ปี ั จจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง
และมีความสามารถในการจ่ายปั นผล

Products and Services
❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกาศว่า ได้บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกับ ตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ในการขยายโครงการ Stock Connect ให้ครอบคลุม 1)
บริ ษั ท ไบโอเทคที่ เ พิ่ ง เริ่ ม กิ จ การ ( pre-revenue biotech
companies) ในฮ่ อ งกง ที่อยู่ใ นดัช นี Hang Seng Composite
Index หรือมีหุ้น A-shares ที่เกี่ยวเนื่อง จดทะเบียนอยู่ท่ี SSE
หรือ SZSE นอกจากนี้ รวมถึงหุน้ ไบโอเทคทีเ่ ป็ น H-shares ใน
STAR Market ด้ ว ย ที่ เ ปิ ดให้ ซ้ื อ ขาย southbound ได้ และ
2) A-shares ที่จ ดทะเบีย นในกระดาน Sci-Tech Innovation
Board หรือ STAR Market ของ SSE อย่างไรก็ดี สาหรับหุน้ ใน
STAR Market นี้ จะเปิ ดให้นกั ลงทุนสถาบันภายใต้กรอบเกณฑ์
ของฮ่องกงเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถซือ้ ขาย northbound ได้
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ก.ล.ต. เวี ยดนาม (State Securities Commission: SSC)
อนุมตั กิ ารออกฟิ วเจอร์สทีอ่ า้ งอิงพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี เพื่อซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (Hanoi Stock Exchange:
HNX) คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนซือ้ ขายได้ในไตรมาสแรกของปี
2564
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ต้อนรับการเข้าจดทะเบียนกองอีทเี อฟอ้างอิงดัชนีตราสารหนี้
จีน ICBCSG ออกโดย Nikko AM ทาให้ผลู้ งทุนสามารถเข้าถึง
พันธบัตรของจีนได้สะดวกขึน้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัว Hang Seng TECH index Futures
และ Hang Seng TECH Index Options โดยมีกาหนดเริม่ ซื้อ
ขายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ 18 มกราคม 2564
ต า ม ล า ดั บ โ ด ย สั ญ ญ า ที่ อ อ กใ ห ม่ นี้ จ ะ ไ ด้ ร ั บ ส่ ว น ล ด
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายและได้รบั ยกเว้น SFC Commission
Levy อนึ่ง นับเป็ นทางเลือกในการลงทุนทีเ่ น้นผลประกอบการ
ของผูเ้ ล่นหลักในกลุ่มเทคโนโลยีในฮ่องกง
ตลาดสิ นค้ า โภคภัณ ฑ์ ต้ า เหลี ย น (Dalian Commodity
Exchange: DCE) เตรียมเปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิง
RBD palm olein แก่ผู้ซ้อื ขายต่ างชาติ เริม่ วันที่ 22 ธันวาคม
2563
ตลาดฟิ วเจอร์ ส ไต้ ห วั น (Taiwan Futures Exchange:
TAIFEX) เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนี FTSE
100 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Stock Exchange: OSE)
และ ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (ประเทศไทย)
(Thailand Futures Exchange: TFEX) ลงนามในสั ญ ญา
ระหว่างกัน เพื่ออ้างอิงราคายางพาราที่ซ้อื ขายใน OSE หรือ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียว (Tokyo Commodity Exchange:
TOCOM) เดิม ในการออก Japanese Rubber Futures (JRF)
ใน TFEX ซึ่ง มีก าหนดเปิ ด ซื้อ ขายในวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน
2563
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ก.ล.ต.ญี่ปนุ่ (Japan’s Financial Services Agency: JFSA)
เผยถึงแผนการจัดตัง้ “Financial Market Entry Office” และใช้
ภาษาอัง กฤษในการสื่อ สาร เพื่อ เอื้อ แก่ บ ริษัท จัด การลงทุ น
ต่างชาติ และตอบรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีญป่ี ่ นุ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดคดูไ บ (Nasdaq Dubai) ต้อ นรับ
พันธบัตรตามหลักศาสนาอิสลาม (Sukuk) มูลค่ากว่า 600 ล้าน
ดอลลาร์ ส รอ. ออกโดยบริ ษั ท อิ ส ลามเพื่ อ การพัฒ นาของ
ภาคเอกชน (Islamic Corporation For The Development Of
The Private Sector: ICD) เข้าจดทะเบียน
Euronext ประกาศความสาเร็จในการรวมสินค้า ตราสารทุ น
structured products และ ETFs ของตลาดหลักทรัพย์ออสโล
(Oslo Bourse) เข้ า ซื้ อ ขา ยบ นแพ ลท ฟอร์ ม Optiq ข อง
Euronext เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และจะดาเนินการ
รวมสิน ค้า ตราสารหนี้และอนุ พ ันธ์ข อง Oslo ขึ้นแพลทฟอร์ม
Optiq ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งการรวมระบบนี้ เป็ นการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหลังจากที่ Euronext ได้เข้าซื้อหุ้นใน Oslo
Bourse ตัง้ แต่มถิ ุนายน 2562
Eurex ขยายเวลาการเปิ ด ซื้อ ขายสิน ค้า เพิ่ม เติม 4 รายการ
เพื่อ ให้ครอบคลุ มช่ ว งเวลาการซื้อขายตามเวลาของภู มิภ าค
เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟิ ก ไ ด้ แ ก่ 1 0 -year Euro-OAT, EURO
STOXX® Banks, STOXX® Europe 600 แ ล ะ
VSTOXX® Futures เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
การซือ้ ขายและเฮดจ์
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
เปิ ดซื้อขาย American Depositary Shares (ADS) ของบริษัท
Ozon Holdings หลังประสบความสาเร็จจาก IPO ที่ร าคา 30
ดอลลาร์สรอ.ต่ อ ADS โดยเข้าจดทะเบียนพร้อมกันที่ MOEX
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ นสแดค (Nasdaq) ทัง้ นี้ Ozon เป็ น
แพลทฟอร์ ม อี ค อมเมิ ร์ ส ชั น้ น าในรัส เซี ย ครอบคลุ ม สิน ค้ า
หลากหลายตัง้ แต่ หนังสือ เสื้อผ้า จนถึงอาหารและสินค้าเพื่อ
สุขภาพ เป็ นตัวอย่างที่ดขี องเติบโตจากสตาร์ทอัพเล็กๆ ไปสู่
บริษทั จดทะเบียนรายใหญ่ ในรอบ 9 เดือนของปี 2563 มูลค่า
การซือ้ ขายสินค้าบนแพลทฟอร์ม เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 142 โดยมี
บริษัทและเจ้าของกิจการมากกว่า 18,000 รายที่ขายสินค้าบน
แพลทฟอร์ม
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ วี ย นนา (Vienna Stock Exchange)
ขยายเวลาท าการซื้อ ขายออกไปอีก 10 นาที เริ่ม วัน ที่ 1
ธัน วาคม 2563 นี้ โดยได้ เ ปิ ด ตัว “Trade at Close” (TAC)
เพื่อให้นกั ลงทุนได้ซอ้ื ขายทีร่ าคาปิ ดทางการต่อไปอีก 10 นาที
(เวลา 17.35-17.45 น.) หลังจากช่วง closing auction (เวลา
17.30-17.35 น.) โดยไม่มกี ารเสนอราคาใหม่ ทัง้ นี้ การซือ้ ขาย
เริม่ ที่ opening auction ในเวลา 8.55 น.
ก.ล.ต. ซาอุ ดิ อ าระเบี ย (Saudi Arabia Capital Market
Authority: CMA) ให้ สิท ธิ DFN RoAd Company ซึ่ง เป็ นผู้
ใ ห้ บ ริ ก า รด้ า นเท ค โ นโ ลยี ก า รเงิ น ใ นกา รใ ห้ บ ริ ก า ร
robo-advisory ในซาอุดอิ าระเบีย รวมถึงให้บริการแพลทฟอร์ม
การลงทุนออนไลน์
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เปิ ดตัว gross return
futures สาหรับหุน้ รายตัวในกลุ่มประเทศนอร์ดกิ ได้แก่ สวีเดน
นอร์เ วย์ เดนมาร์ค และฟิ น แลนด์ เพื่อ ช่ ว ยนั ก ลงทุ น ในการ
บริหารความเสี่ยงจากเงินปั นผล (dividend risk) โดยสัญญา
ดังกล่าวจะเอือ้ ต่อนักลงทุนในการบริหารความเสีย่ งของสัญญา
ทีส่ ะท้อนเพียงความสามารถในการทากาไรของตัวหุน้ โดยไม่
ค านวณรวมเงิน ปั น ผล ซึ่ง เป็ น ที่ต้ อ งการในกลุ่ ม นั ก ลงทุ น
โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัส
International Exchange (ICE) เตรียมเปิ ดตัว ICE Futures
Abu Dhabi (IFAD) อย่างเป็ นทางการ พร้อมการซือ้ ขายสัญญา
ฟิ วเจอร์สตัวแรกของโลกทีอ่ า้ งอิงน้ ามันดิบเมอร์เบิน (Murban
crude oil) ในวัน ที่ 29 มีน าคม 2564 ขณะนี้ อ ยู่ร ะหว่า งการ
พิ จ ารณาจากทางการ ทั ง้ นี้ Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) ได้ออกคาสังขึ
่ น้ ทะเบียน IFAD ในฐานะ
Foreign Board of Trade (FBOT) ที่จดั ตัง้ อยู่ในสหรัฐอาหรับ
เอมิเ รตส์ ที่เ อื้อ ให้ส มาชิก ของ IFAD และสถาบัน อื่น ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา สามารถส่งคาสังเข้
่ าสู่ระบบจับคู่การซือ้ ขายของ
IFADได้
CME Group เปิ ดตัว FX Market Profile เป็ นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บสั ญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง อั ต รา
แลกเปลี่ยน และ ปริมาณการซื้อขายสัญญาสปอต ในหน้าจอ
เดียวกัน

November 2020

Products and Services (Cont)
❖

❖

❖

❖

❖

❖

European Energy Exchange (EEX) เตรี ย มเปิ ดซื้ อ ขาย
สั ญ ญาออปชั น่ ในรู ป แบบ Futures Style Margin Options
สาหรับ สิน ค้า emission เริ่ม ซื้อ ขาย 7 ธัน วาคม 2563 และ
สิน ค้า ไฟฟ้ า และ ก๊า ซธรรมชาติ เริ่มซื้อขาย 15 กุม ภาพัน ธ์
2564
Nodal Exchange และ IncubEx เปิ ดซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์
สและออปชันอ้
่ างอิง Renewable Identification Number (RIN)
แบบส่ง มอบจริง จานวน 8 สัญญา และ Renewable Energy
Certificate (REC) จานวน 7 สัญญา
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) เปิ ดตัว
pilot program สาหรับบริการใหม่ดา้ นข้อมูลประกัน (Insurance
Information Exchange (IIEX) Platform) ซึ่ ง บริ ห ารจั ด การ
ข้อมูลด้านการประกันที่มอี ยู่มากมายให้มาอยู่ในรูปแบบที่ง่าย
และน าไปใช้ ง านได้ ( actionable insights) ซึ่ ง ได้ ร ั บ การ
สนับสนุนจากผูป้ ระกอบการในการพัฒนาบริการนี้
FTSE Russell ร่ ว มกั บ Digital Asset Research (DAR) ผู้
ให้บริการข้อมูลและงานวิจยั เกีย่ วกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั สาหรับนัก
ลงทุ น สถาบั น เปิ ดตั ว FTSE DAR Reference Price เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการค้นพบราคา
(price discovery) ทีแ่ ม่นยา ความโปร่งใสและความต่อเนื่อง ใน
ตลาดสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
Push Technology ผู้นาด้านการจัดทาระบบข้อมูลเรียลไทม์
ร่วมกับ BCC Group บริษทั ฟิ นเทคในเยอรมนีผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
ซอฟแวร์ และ Baker Technology ผู้เ ชี่ยวชาญด้าน software
interface พัฒนาระบบข้อมูลบนคลาวด์ทป่ี ลอดภัย รองรับข้อมูล
เรียลไทม์ เพิม่ โอกาสในการทารายได้ให้แก่บริษัทผู้ให้บริการ
ทางการเงิน ด้วยต้นทุนทีป่ ระหยัด
AccessFintech ร่วมมือกับ Goldman Sachs ในการพัฒนา
บริก ารการยืน ยัน การช าระด้ว ยเงิน สดในการซื้อ ขายสิน ค้ า
อนุ พนั ธ์แบบเรียลไทม์ สาหรับกลุ่มลูกค้าวาณิชธนกิจ โดยจะ
เริ่ ม ที่ cross-currency swap, credit and equity total return
swaps จากการซื้ อ ขายนอกตลาด รวมถึ ง contract for
difference (CFD) และ exchange traded equity derivatives
5
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❖

❖

❖

Lu International (Singapore) Financial Asset Exchange
Pte. Ltd บริษทั ในเครือผิงอันกรุ๊ป ซึง่ เป็ นกลุ่มสถาบันการเงิน
ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในจีน ร่ ว มมือ กับ ธนาคารกสิ ก รไทย เปิ ดตัว
FinVest แพลทฟอร์ ม ดิ จิ ท ัล ด้ า นการลงทุ น แบบออนไลน์
เพื่อให้นกั ลงทุนบุคคลในประเทศไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
การลงทุ น ทัง้ ในและต่ า งประเทศกว่ า 600 กองทุ น จาก 15
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในประเทศไทย
Liquid Exchange ซึ่งเป็ นแพลทฟอร์มในการฝากถอนสกุ ล
เงินดิจทิ ลั รับโทเคน FIO เข้าจดทะเบียนซือ้ ขาย และมีแผนที่
จะใช้ FIO protocol สาหรับทารายการซือ้ ขายและบันทึกข้อมูล
โดยคาดว่ า จะเริ่ม ใช้ร ะบบ FIO protocol ได้ภ ายในวัน ที่ 10
ธันวาคม 2563
Zebpay ผู้ให้บริการตลาดซือ้ ขายสกุลเงินดิจทิ ลั ที่เก่าแก่ท่สี ุด
ในอินเดีย ประกาศแผนการเปิ ดตัวเหรียญดิจิทลั ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว (non-fungible token: NFT) เป็ นรายแรกในอินเดีย
โดย NFT ของ Zebpay ใช้ช่อื ว่า Dazzle คาดว่าจะเป็ นทีส่ นใจ
ในกลุ่มนักลงทุน ศิลปิ น นักเล่นเกม นักสะสม และผูผ้ ลิตเนื้อหา
ดิจทิ ลั

Post Trade Services
❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
นา SingPass หรือแอพลิเ คชันยื
่ น ยัน ตัวตน มาใช้ใ นการท า
ธุ ร กรรมในศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 26 ตุ ลาคม
2563 ท าให้ผู้ใ ช้ง านสามารถเข้า ถึง บริก ารของศูน ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์แบบออนไลน์ รวมถึงบริการอื่นๆ อาทิ ข้อมูลการ
ลงทุ น การแปลงสกุ ล เงิน ที่ไ ด้ร ับ จากหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น สกุ ล
ต่างประเทศเป็ นดอลลาร์สงิ คโปร์ การส่งแบบฟอร์มเกี่ยวกับ
Corporate Action การสมัค รซื้อ หุ้น เพิ่ม ทุ น โดยใช้ PayNow
เป็ นต้น
ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรัพ ย์ ซ าอุ ดิ อาระเบี ย (Securities
Depository Center Company: Edaa) เปิ ดบริการใหม่ ด้า น
กา รโ อนห ลั ก ประ กั น ธุ รกรรม ซื้ อ คื น ( Repo Collateral
Transfer)
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Post Trade Services (Cont)
❖

❖

❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ขยายความร่วมมือในการชาระราคากับ CME Group ผ่านการ
เชื่อมโยงแบบ Mutual Offset System (MOS) ให้ซอ้ื ขายสัญญา
อนุพนั ธ์ระหว่างสองตลาดได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดย SGX มีแผน
จะเปิ ดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิง FTSE Emerging Market
และ FTSE China H50 Price Return ภายในครึ่ง แรกของปี
2564
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัว HKEX Synapse ซึง่ เป็ นแพลท
ฟอร์มส่งเสริมการชาระราคาและส่งมอบ (settlement acceleration platform สาหรับโครงการ Stock Connect โดยใช้ DAML
smart contracts เพื่อสร้างมาตรฐานและเชื่อมโยงกระบวนการ
ทางานของ Northbound Stock Connect ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด เน้นความโปร่งใส ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดย HKEX
Synapse จะช่วยให้นกั ลงทุนสถาบันทีซ่ อ้ื ขายใน Northbound
Stock Connect บริหารจัดการส่งมอบหลักทรัพย์ขา้ ม time
zone ได้ และเอือ้ ต่อการรอบการชาระราคาที่ T+0 ของตลาด
ทุนจีน ทัง้ นี้ จะเป็ นแพลทฟอร์มทางเลือกทีเ่ ปิ ดให้ทดลองใช้ในปี
2564 และมีกาหนดจะเริม่ ใช้จริงในไตรมาส 1 ของปี 2565
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดให้บริการชาระราคา
ส าหรับ สัญ ญาออปชั น่ อ้ า งอิ ง ดัช นี Credit Default Swap
(CDS) ได้แ ก่ CDX North American Investment Grade and
High Yield Indices ส่ ว นการช าระราคาออปชัน่ อ้ า งอิง ดัช นี
iTraxx Europe จะเพิม่ เข้ามาในปี 2564
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) จัด ท า
การสารวจกลุ่มโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ชนั ้ นาของโลก 9 แห่ง พบว่า
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการชาระราคาหลักทรัพย์สามารถลดลงได้
ร้อยละ 20-25 จากการปรับกระบวนการเป็ นอัตโนมัติ จากการ
ลดความซ้าซ้อนและความสีย่ งในการดาเนินงาน โดย DTCC ได้
ระบุ 7 บริการทีส่ ามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ได้แก่ SSI reference
data, Trade support, Settlements, Agent bank fees, Asset
servicing, Financing และ Technology expenses
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❖

❖

❖

Information Technology (Cont)

ั่
อ้ ขายหลักทรัพย์
Beeks Group ร่ ว ม กั บ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ สิ ง ค โ ป ร์ ❖ Aquis Exchange บริษัทพัฒนาโซลูชนการซื
แถลงความส าเร็ จ ในการทดสอบระบบร่ ว มกั บ ตลาด
(Singapore Exchange: SGX) ข ย า ย ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
หลั ก ทรัพ ย์ สิ งคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) และ
Co-Location As A Service (CAAS) บนพืน้ ที่ Tier-1 สามารถ
เริม่ ให้บริการได้ภายใน 24 ชัวโมง
่
นับแต่สมัครใช้งาน แพคเกจ
Amazon Web Services (AWS) ในการให้บ ริก ารระบบของ
ขัน้ ต่ า 30 วัน มีค่าความเร็วในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์
ตลาดหลักทรัพย์บนคลาวด์
น้อยกว่า 15 ไมโครวินาที
❖ Sygna Bridge โซลู ช ั น
่ ที่ อ อกแบบมาส าหรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ วซี แ ลนด์ (New Zealand Exchange:
สิน ทรัพ ย์ เ สมื อ น เป็ นโซลู ช ั น่ แรกที่ ผ่ า นการประเมิ น จาก
NZX) จัด ตัง้ คณะท างานด้ า นเทคโนโลยีข้ อ มู ล สารสนเทศ
Association of Cryptocurrency Enterprises and
(Information Technology Working Group) เพื่อร่วมมือในการ
Start-ups Singapore (ACCESS) ทัง้ ด้ า นความสามารถใน
วางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสาหรับตลาดทุน รวมถึงการ
การนาไปใช้งาน การจัด การความเสี่ยง การติด ตามธุรกรรม
ร่วมกันกาหนดทิศทางและให้ความเห็นแก่อุตสาหกรรมตลาด
และการรายงาน สอดคล้องตามกฎหมายการให้บริการชาระเงิน
ทุน ในด้า นปั จ จัย เสี่ย งและความปลอดภัย ของระบบ IT การ
ของสิงคโปร์
ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ลู ก ค้ า ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม เป็ นต้ น โดยองค์ ป ระกอบ ESG and Sustainability
คณะท างานมาจากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี กลุ่มผูท้ าหน้าที่นายทะเบียน และผู้ ❖ หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
ให้บริการซอฟท์แวร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) เปิ ดให้ทุนภายใต้
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australia Securities
โ ค ร ง ก า ร Green and Sustainability-Linked Loan Grant
Exchange: ASX) หยุด การซื้อ ขายในวัน ที่ 16 พฤศจิก ายน
Scheme (GSLS) สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการ
2563 เนื่ อ งจากพบปั ญ หาในระบบซื้อ ขายในส่ ว นของการ
ทุ น ดั ง กล่ า วนอกจากจะส่ ง เสริ ม ให้ ธ นาคารพั ฒ นากรอบ
รองรับคาสังซื
่ ้อขายเป็ นชุด (ซื้อขายหลายหุ้นในคาสังเดี
่ ยว)
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจสีเขียวและความยังยื
่ นแล้ว ยังจะ
ส่งผลข้อมูลซือ้ ขายในตลาด (market data) แสดงผลผิดพลาด
ช่ ว ยเหลือ ภาคธุ ร กิจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง SME ในการเข้า ถึง
ซึง่ วันนี้เป็ นวันเปิ ดใช้ระบบซือ้ ขาย ASX Trade หลังจากมีการ
แหล่งเงินทุนได้มากขึน้ เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2564
ปรับปรุงใหม่ โดยมี Nasdaq เป็ นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ❖ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปนุ่ (Japan Exchange Group: JPX)
อย่ า งไรก็ต าม ตลาด Chi-X สามารถเปิ ด ให้บ ริก ารซื้อ ขาย
เปิ ดศูนย์การเรียนรูด้ า้ นความยังยื
่ น ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีจ ดทะเบีย นบน ASX ได้ ต ามปกติ ทัง้ นี้ ASX
เว็บไซต์องค์กร ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนสามารถใช้เป็ นแพลทฟอร์ม
กลับมาเปิ ดซือ้ ขายอีกครัง้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา
ในการหาความรูด้ า้ นความยังยื
่ นทัง้ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
10.00 น. และพบปั ญหาด้านข้อมูลในระบบ ASX Center Point
ด้านการลงทุน
ซึ่งเป็ นระบบจับคู่คาสังซื
่ ้อขายโดยคานวณราคาจากทัง้ ASX ❖ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group: JPX)
และ Chi-X ทาง ASX จึงออกประกาศในเวลา 11.17 น. ให้ใช้
ได้รบั รางวัลจาก UNCTAD จากการจัดทาคู่มอื สาหรับบริษทั จด
ราคาซือ้ ขาย (Execution price) ที่คานวณจากข้อมูล bid-offer
ทะเบียนในการเผยแพร่ขอ้ มูลความยังยื
่ น (Practical Handbook
ใน ASX-lit เท่ า นั ้น ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล จาก Chi-X โดย ASX อยู่
For ESG Disclosure)
ระหว่างจัดทารายงานชีแ้ จงปั ญหาทีพ่ บเพื่อรายงานต่อ ก.ล.ต.
ออสเตรเลี ย (Australian Securities and Investments
Commission: ASIC)
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❖

❖

❖

ก . ล . ต . ญี่ ปุ่ น ( Japan’s Financial Services Agency:
JFSA) เข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของแพลทฟอร์มนานาชาติด้าน
การเงินเพื่อความยังยื
่ น (International Platform Sustainable
Finance)
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) รับตราสารหนี้เพื่อความยังยื
่ น
(sustainable bond) เข้าซือ้ ขาย มูลค่า 600 ล้านยูโร นับเป็ น
ตราสารหนี้รายการที่ 4 ทีอ่ อกโดย The Basque region ที่
เชื่อมโยงกับแนวทางของ ESG โดยร้อยละ 86 ของมูลค่าที่
ออก ได้ earmarked สาหรับนโยบายด้านสุขภาพ การศึกษา
และสังคม เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัส และอีกร้อยละ 14
ใช้เพื่อการลงทุนโครงการด้านสิง่ แวดล้อม
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) และ NextSee บริษัทที่ปรึกษาด้านการ
กลยุทธ์และการสือ่ สาร ลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อผลักดัน
ความรู้ ด้ า นการเงิ น ที่ ย ั ง่ ยื น ในประเทศฝรั ง่ เศส โดยที ม
ผู้เ ชี่ย วชาญจาก LuxSE จะเป็ น ผู้บ รรยายในคอร์สการเงิน ที่
ยังยื
่ นของ NextSee
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ร่ ว มกั บ Solactive พั ฒ นาดั ช นี LGX
Green Bond Impact
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) ออกดัช นีสีเ ขียว “TA-125 Fossil Fuel Free Climate
Index” ประกอบด้ว ย 112 บริษัท ด้ว ยมูลค่ า การตลาด 545
ล้านนิวเชเกลอิสราเอล
ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เป็ นหนึ่งในบริษัทที่
ได้ ร ับ เลือ กให้ อ ยู่ ใ นดัช นี Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) เป็ นปี ท่ี 5 ติดต่อกัน
Europex กลุ่ ม สมาคมตลาดหลัก ทรัพ ย์พ ลัง งานยุ โ รป เผย
ข้อมูล Position Paper ถึงทิศทางของตลาดในการไปถึงการลด
คาร์บอนแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในปี 2593 ที่
มุ่งให้การปล่อยคาร์บอนเท่ากับศูนย์ (net zero target)
Carbon Care Asia ร่ ว มกับ Solactive ออกทรัส ต์ เ พื่อ การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สเี ขียว (Green REIT) ตัวใหม่และตัว
แรกของเอเชียแปซิฟิก
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Rules and Regulation
❖

❖

❖

❖

❖

ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ การผิด
นัดชาระหนี้ของบริษัทสมาชิกให้เป็ นไปตามหลักสากล โดยให้
Central Depository (CDP) สามารถล้า งสถานะที่สมาชิก ราย
นัน้ ๆ ถืออยู่ได้ และกรณีท่สี ถานะคงค้างอยู่เป็ น net buy หรือ
net sell ให้ CDP จับคู่และปิ ดสถานะซือ้ ขาย โดยทีส่ มาชิกทีผ่ ดิ
นัด ช าระหนี้ จะเป็ น ผู้ร ับ ผิดชอบค่ าใช้จ่ ายและความสูญ เสีย ที่
เกิดขึน้ ซึง่ นามาจากหลักทรัพย์ค้าประกัน
สมาคมธนาคารของสิ ง คโปร์ (Association of Banks in
Singapore: ABS) ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารท า due diligence
ร่ ว มกั บ Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo)
เพื่อ เพิ่ม มาตรฐานของบริษัท จดทะเบีย น โดยเพิ่ม แนวทาง
ปฏิบ ัติ ใ นการประเมิน ที่ส าคัญ ได้ แ ก่ ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน ความยังยื
่ นและความอยู่
รอดของธุรกิจ และการประเมินธุรกิจทีม่ กี ารดาเนินการทีเ่ ฉพาะ
ทาง มีขอบเขตจากัด หรือมีความเสีย่ งสูง
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ให้ทุน สนับ สนุ น
ภาคธุ ร กิ จ การเงิ น ภายใต้ โ ครงการ Productivity Solution
Grant (PSG) จานวน 35 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ เพื่อช่วยเหลือ
สถาบัน การเงิน ขนาดเล็ก ในการน าระบบดิจิท ัลมาใช้เ พื่อ ให้
จัดทาข้อมูลรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับที่ MAS กาหนด
โดย PSG จะช่วยสนับสนุนมากถึงร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย แต่
ไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) เปิ ดรับฟั งความ
คิด เห็น ในกระบวนการสาหรับสถาบัน การเงินเพื่อใช้ใ นการ
ตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ในลักษณะ non-face-to-face
ตลาดหลักทรัพย์อินโดนี เซีย (Indonesia Stock Exchange:
IDX) ยกเลิกการจากัดการเคลื่อนไหวของราคาสาหรับการซื้อ
ขายอีทเี อฟ จากเดิมทีก่ าหนดไว้ไม่เกิน 10 Ticks คาดว่าจะเพิม่
สภาพคล่ อ งมากขึ้น ปั จ จุ บ ัน มีอีทีเ อฟ 45 กอง โดยมีข นาด
AUM 13.3 ล้านล้านรูเปี ย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เผยแพร่ Concept Paper เพื่อ เปิ ด รับ ฟั ง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อเสนอในการปรับกระบวนการจัดการ
IPO ให้เป็ น ดิจิท ัล บนบริการรูป แบบ web-based ที่เ รีย กว่ า
FINI (Fast Interface for New Issuance) เพื่อให้ผู้ทเ่ี กี่ยวข้อง
ในกระบวนการ IPO รวมถึงทีป่ รึกษาและหน่ วยงานกากับดูแล
ติดต่อธุรกรรมได้แบบดิจทิ ลั และไร้รอยต่อเพื่อให้เป็ น end-toend IPO settlement process โดยช่ ว งเวลาระหว่ า ง IPO
pricing และการเปิ ดซื้อขายจะลดลงร้อยละ 80 จาก 5 วันทา
การ เหลือเพียง 1 วันทาการ ซึ่งจะทาให้เป็ นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดของโลก โดยนา intelligent technology
มาประยุกต์ใช้เพื่อลดข้อติดต่างๆ และปรับให้เป็ นดิจทิ ลั ตลอด
กระบวนการ ก าหนดรับ ฟั ง ความเห็น ถึง วัน ที่ 15 มกราคม
2564 ทั ้ง นี้ HKEX มุ่ ง ใช้ FINI เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ สร้ า ง
นวัตกรรม เพื่อรักษาความน่ าสนใจและขีดความสามารถของ
ฮ่องกงในฐานะ IPO capital of the world ในทศวรรษต่อไป
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ปรับปรุงและเผยแพร่เกณฑ์บงั คับใช้ (implementation
rules) ส าหรับ การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องนั ก ลงทุ น สถาบัน
ต่ า งประเทศ ได้แ ก่ qualified foreign institutional investors
(QFIIs) และ RMB qualified foreign institutional investors
(RQFIIs) ทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิจาก ก.ล.ต.จีนแล้ว มีผลบังคับใช้
วันที่ 1 พฤศจิก ายน 2563 เป็ น ต้น ไป ทัง้ นี้ การปรับเกณฑ์
ครอบคลุ ม สาระส าคัญ ดัง นี้ 1) ขยายขอบเขตการลงทุ น ให้
รวมถึง DR, stock options, government backed bonds เป็ น
ต้น 2) ปรับปรุง shareholding ratio disclosure จากร้อยละ 26
เป็ นร้อยละ 24 และ excess shareholding reduction เป็ นเมื่อ
สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติสูงเกินร้อยละ 30 3) ยกเลิกข้อจากัด
เชิง ปริม าณของบริษัท หลัก ทรัพ ย์ท่ีนัก ลงทุ น ต่ า งชาติไ ด้ร ับ
อนุ ญาตให้ใช้ 4) ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามเกณฑ์การ
กากับดูแลด้านพฤติกรรมและการรายงานธุรกรรมที่ไม่ขดั ต่ อ
กรอบกฎหมาย
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หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) และ ธนาคาร
กลางอิ นโดนี เซีย (Bank Indonesia: BI) ขยายข้อตกลงความ
ร่วมมือทางการเงินแบบทวิภาคี ด้วยการแลกเปลีย่ นเงินระหว่าง
สองสกุลเงินท้องถิน่ โดยตรงในวงเงิน 9.5 ดอลลาร์สงิ คโปร์ และ
การทาธุรกรรมซือ้ คืนในวงเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) และธนาคาร
กลางฟิ ลิ ปปิ นส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas: BSP) ออก
แถลงการณ์ทจ่ี ะร่วมกันส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงิน ระหว่ า งสองประเทศ เพื่อ พัฒ นาบริก ารทางการเงิน
ป้ องกันความเสีย่ ง และเพิม่ ประสิทธิภาพในภาคการเงิน
หน่ วยงานก ากับ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของสิ งคโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) แ ล ะ
คณะกรรมการกากับดูแลการธนาคารและการประกันภัย
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น ( China Banking and Insurance
Regulatory Commission: CBIRC) จัดเสวนาประจาปี ครัง้ ที่
10 แลกเปลีย่ นความคิดเห็นพัฒนาการภาคการเงินและประกัน
การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเงินสีเขียว
กรอบการให้ บ ริ ก ารทางออนไลน์ และการน าบริ ก ารใน
Regulatory Sandbox ไปให้ใช้งานจริง
การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นาทางการเงิ นของสิ งคโปร์
และโฉงชิ่ ง Singapore-China (Chongqing) Connectivity
Initiative (CCI) Financial Summit ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เ ป็ น ปี ที่ 3
กล่าวถึงการเพิม่ ความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างอาเซียนกับ
จีน ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึน้ ด้วยการเชื่อมโยงภาคการเงินและการซือ้
ขายผ่ า น CCI New International Land-Sea Trade Corridor
(CCI-ILSTC) โดยน าเทคโนโลยีดิจิท ัลมาใช้ เพื่อ สร้า งความ
สะดวกรวดเร็วและเพิม่ โอกาสให้แก่ฟินเทคจากจีนและอาเซียน
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มากยิง่ ขึน้
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ก.ล.ต.ฮ่ อ งกง (Securities and Futures Commission:
SFC) ลงนามข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ด้า นฟิ น เทคกับ ก.ล.ต.
อิ สราเอล (Israel Securities Authority: ISA) เพื่ อ ความ
ร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน
กองทุ นเพื่ อความมังคั
่ งของตุ
่
รกี (Turkey Wealth Fund:
TWF) และ กองทุ น เพื่ อ ความมัง่ คัง่ ของกาตาร์ (Qatar
Investment Authority: QIA) ลงนามบัน ทึก ข้อ ตกลงความ
ร่วมมือเพื่อการเข้าซือ้ กิจการของตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูล
(Borsa Istanbul) ของ QIA ในสัดส่วนร้อยละ 10 จาก TWF ที่
ปั จ จุ บ ัน เป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ท่ีมีสดั ส่ว นการถือ หุ้น ที่ร้อ ยละ
90.6 ตลอดจนการพัฒ นาความร่ ว มมือ ในอนาคตเพื่อ การ
บริหาร Borsa Istanbul

❖

DIFC FinTech Hive ศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินรายใหญ่
ที่สุ ด ในตะวัน ออกกลาง แอฟริก าและเอเชีย ใต้ ในเครือ ของ
Dubai International Financial Centre (DIFC) ลงนามข้อตกลง
กับ FinTech-Aviv ของอิสราเอล เน้นการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งเป็ นไปตามกรอบความร่วมมือของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิสราเอล

❖

ตลา ดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซ มเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) เริ่ ม ก้ า วเข้ า สู่ ต ลาดทุ น อิ น เดี ย โดย
ประกาศจัด ท าบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ กับ พัน ธมิต รใน
อิน เดีย 2 แห่ ง ได้แ ก่ State Bank of India (SBI) และ India
International Exchange (India INX) เพื่อ ส่ ง เสริม ESG และ
การเงินสีเขียวในอินเดีย โดยความร่วมมือนี้ได้รบั การสนับสนุ น
จากรั ฐ บาลของทั ้ง สองประเทศ ผ่ า นการผลั ก ดั น ของ
เอกอัครราชทูตลักเซมเบิรก์ ประจาอินเดีย

International Activities

30 พฤศจิ กายน
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ตลาดสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (TFEX) เปิ ดเทรดสิน ค้ า Japanese Rubber Futures (JRF) อ้ า งอิง ราคา
ยางพารา RSS3 ทีซ่ อ้ื ขายในตลาด TOCOM ซึง่ ซือ้ ขายเป็ นสกุลเงินเยนต่อกิโลกรัม ชาระราคาเป็ นเงินสด ใน
สกุลเงินบาท ขนาดสัญญา 1 ตัน
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