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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ดำเนินแนวปฏิบตั ิ เพือ่ สนับสนุ นมณฑลหูเป่ ยในกำรฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและพัฒนำคุณภำพขององค์กรธุรกิจหลังจำกกำรระบำด
ของไวรัส ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจัด symposium เพื่อพัฒนำคุณภำพ
บริษทั จดทะเบียน กำรจัดอบรมด้ำนปรับโครงสร้ำงองค์กร หรือ
กำรสนั บ สนุ น ให้บ ริษัท จดทะเบีย นใน SZSE ลงทุ น ในหู เ ป่ ย
นอกจำกนี้ SZSE มีแผนจะกระชับควำมสัมพันธ์กบั มณฑลหูเป่ ย
เพิม่ ขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงด้ำนตลำดทุน พร้อมจัดทำแผนปฏิบตั ิ
กำรระยะ 3 ปี ซึง่ จะเน้นที่ 1) กำรพัฒนำคุณภำพของบริษทั ผ่ำนรี
ไฟแนนซ์ ควบรวมกิจกำร ปรับโครงสร้ำงองค์กร 2) ส่งเสริมควำม
เป็ นเลิศขององค์กรโดยเริม่ จำกฐำนรำกให้ขบั เคลื่อนสู่กำรพัฒนำ
ระดับภู มภิ ำค 3) ส่งเสริมตลำดสิน ค้ำ ตรำสำรหนี้ และ 4) เน้ น
บทบำทกำรเป็ นแพลทฟอร์มกำรให้บริกำรด้ำนไฟแนนซ์และกำร
ลงทุนให้แก่กลุม่ SMEs ผ่ำน V-Next Platform
องค์กรคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส า ก ล ( International Organization of Securities
Commissions: IOSCO) ร่วมกับ ก.ล.ต. ออสเตรเลีย (ASIC)
ในนำมคณะท ำงำนด้ ำ นพฤติก รรมนั ก ลงทุ น รำยย่ อ ย (Retail
Market Conduct Task Force: RMCTF) ออกรำยงำน Initial
Findings and Observations About the Impact of COVID-19
on Retail Market Conduct มุ่งสนับสนุ นหน่ วยงำนกำกับดูแลใน
กำรตอบสนองต่อพฤติกรรมนักลงทุนรำยย่อยที่ได้รบั ผลกระทบ
จำกควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส โดยได้สำรวจ
ควำมเสี่ย งจำกพฤติ ก รรมกำรลงทุ น ที่ไ ม่ เ หมำะสมและระบุ
มำตรกำรเพื่อช่วยหน่ วยงำนกำกับดูแลในกำรจัดกำรท่ำมกลำง
สถำนกำรณ์ทท่ี ำ้ ทำย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
บริจำค 100 ล้ำนรูเบิลรัสเซีย เพื่อช่วยเหลือผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ
จำกไวรัส COVID-19 โดยได้เริม่ โครงกำรตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม
2563 และได้มอบเงินล็อตสุดท้ำย จำนวน 10 ล้ำนรูเบิลรัสเซีย
ให้ แ ก่ Foundation of Moscow’s Municipal Clinical Hospital
No. 52 ที่ร ับ รัก ษำผู้ป่ วย COVID-19 ที่ม ีอ ำกำรหนั ก เพื่อ ช่ว ย
จัดซือ้ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และจำนวน 5 ล้ำนรูเบิลรัสเซีย เพื่อ
ใช้จดั ซือ้ อุปกรณ์ PPE และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์แก่โรงพยำบำล
และองค์กรเพือ่ สังคมในเมืองต่ำงๆ ของรัสเซีย
IMF มอบทุนสนับสนุ นเพื่อใช้ในกำรต่อสูก้ บั ไวรัส COVID-19 แก่
Benin (177.96 ล้ำนดอลลำร์สรอ.)

❖

December 2020

❖

❖

❖

❖

ตลาดอนุพนั ธ์มาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives: BMD)
ได้ ร ับ รำงวัล ตลำดซื้อ ขำยแห่ ง ปี ในเอเชีย แปซิฟิ ก จำก FOW
International Awards ปี 2563 ยกย่ อ งในควำมเป็ นเลิศ ด้ ำ น
นวัตกรรม ควำมสำเร็จ และควำมมุ่งมันในกำรเป็
่
นตลำดอนุ พนั ธ์
ระดับโลก
งำน “InvestHack” ซึ่ง จัด ขึ้น โดยควำมร่ ว มมือ ระหว่ ำ ง ตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
CGS-CIMB ได้ส้นิ สุ ด ลงในวัน ที่ 5 ธัน วำคม 2563 มีผู้เ ข้ำ ร่ ว ม
แข่งขัน 75 ทีม รวม 250 คน ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนรำยย่อย ผูช้ นะจะได้รบั โอกำสพัฒนำ
เป็ นโซลูชนเพื
ั ่ อ่ ใช้งำนจริงต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ได้รบั
รำงวั ล ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ปี เป็ นปี ที่ 3 ติ ด ต่ อ กั น จำก
Regulation Asia Awards for Excellence 2020 เพื่อ เป็ น เกีย รติ
แห่งควำมสำเร็จในด้ำนควำมยังยื
่ นและนวัตกรรม
งำน SSF x SWITCH ซึ่ง จัด โดยหน่ วยงานก ากับ ดู แ ลด้ า น
ตลาดเงิ นและตลาดทุนของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of
Singapore: MAS) ซึง่ จัดขึน้ ในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องตลอด 24
ชัวโมง
่
5 วัน สิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2563 มีผเู้ ข้ำร่วมกว่ำ
60,000 คน กว่ำ 160 ประเทศ และมีวทิ ยำกรกว่ำ 2,000 คน ผูร้ ่วม
ออกงำน 1,300 รำย กำรจัดงำนดังกล่ำว ได้ส่งเสริมให้เกิดควำม
ร่วมมือระหว่ำงระบบกำรชำระเงิน PayNow ของสิงคโปร์ กับพร้อม
เพย์ของไทย ซึง่ จะเริม่ เชือ่ มต่อกันให้สำมำรถโอนเงินระหว่ำงกันได้
ตลอดเวลำ ภำยในกลำงปี 2564 ด้วยค่ำบริกำรที่สำมำรถแข่งขัน
ได้
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ญี่ ปุ่ น ( Japan Exchange Group: JPX)
รำยงำนสถิ ติ ส ำคัญ ของปี 2563 พบว่ ำ มีมู ล ค่ ำ กำรซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์กว่ำ 672 ล้ำนล้ำนเยน ถือว่ำเป็ นลำดับที่ 5 ที่สูงที่สุด
จำกสถิ ติ ท่ี ผ่ ำ นมำ ในข ณะที่ ม ี มู ล ค่ ำ กำร ซื้ อ ข ำย อี ที เ อฟ
ภำยในประเทศกว่ำ 74 ล้ำนล้ำนเยน ซึง่ เป็ นมูลค่ำทีส่ งู ทีส่ ุดตัง้ แต่ม ี
กำรซือ้ ขำย เช่นเดียวกันกับมูลค่ำกำรซื้อขำย REIT ที่มมี ลู ค่ำกว่ำ
19 ล้ำนล้ำนเยน โดยตลำดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำมีปริมำณกำรซื้อ
ขำยกว่ำ 454,243,153 สัญญำซึ่งเป็ นปริมำณกำรซื้อขำยที่สงู ที่สุด
อนึ่ ง รัฐ บำลญี่ป่ ุ นมีแ ผนผลัก ดัน ให้ญ่ีป่ ุนเป็ น ศูน ย์กลำงกำรเงิน
นำนำชำติ โดยออกนโยบำยเพือ่ เอือ้ ต่อผูล้ งทุนต่ำงชำติดว้ ย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2563 ที่
เ น้ น 3 เ ส ำ ห ลั ก อั น ไ ด้ แ ก่ China Anchored, Globally
Connected และ Technology Empowered โดยได้ พ ั ฒ นำ
สินค้ำและบริกำรใหม่ๆ ผ่ำน Stock และ Bond Connect เพื่อ
สร้ ำ งควำมน่ ำ สนใจในกำรเชื่ อ มสู่ จีน รวมทัง้ ได้ ป รับ ปรุ ง
โครงสร้ำงภำยใน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
ให้ก ับ ฮ่ อ งกงในฐำนะศู น ย์ก ลำงทำงกำรเงิน ตลอดจนกำร
เปิ ดตัวฟิ วเจอร์สและออปชันอ้
่ ำงอิง MSCI Asia and Emerging Markets index กำรพัฒนำแพลทฟอร์มใหม่ FINI เพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพกระบวนกำร IPO ในฐำนะเป็ นแหล่งระดมทุนชัน้
นำของโลกทีม่ ลู ค่ำกำรระดมทุนเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 25 เมื่อเทียบ
กับปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยในปี 2564 HKEX จะยังคงเน้นกลยุทธ์สร้ำง
โอกำสกำรเติบโตในภูมิภำคและขยำยสู่ภูมภิ ำคอื่นๆ ทัวโลก
่
เพื่อ ให้บ รรลุ วิส ัย ทัศ น์ ใ นกำรเป็ น ผู้น ำโลกจำกกลุ่ ม ประเทศ
เอเชีย (Global Markets Leader in the Asian Time Zone)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) จัด กิจ กรรมเพื่อ ส่ ง เสริม ธุ ร กรรมข้ำ มตลำด (crossborder promotion activities) ส ำหรั บ โอกำสกำรลงทุ น ใน
สินทรัพย์หลำกหลำยประเภททีจ่ ดทะเบียนอยู่ท่ี SZSE โดยจัด
ในรูปแบบโรดโชว์ออนไลน์ ซึง่ มีบริษัทจดทะเบียน พร้อมด้วย
สถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศมำกกว่ำ 50 แห่ง เข้ำร่วมหำรือ
โอกำสควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติระหว่ำงกัน
Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) ไ ด้ ร ั บ
รำงวัลตลำดหลักทรัพย์แห่งปี ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง
และแอฟริก ำ ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 3 จำกกงำน FOW Global
Investor MENA ปี 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Borse) ซื้อ กิจ กำร
ของ Quantitative Brokers โดยเข้ำเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่เป็ น
ที่เ รีย บร้อ ย เมื่อ วัน ที่ 1 ธัน วำคม 2563 ทัง้ นี้ Quantitative
Brokers เป็ น ฟิ นเทคที่เชี่ย วชำญด้ำนธุรกรรมอัลกอริธึมและ
data driven analytics ส ำหรับ ตลำดฟิ วเจอร์ส ออปชัน่ และ
อัตรำดอกเบี้ยทัวโลก
่
ปั จจุบนั ดำเนินธุร กรรมอยู่ในนิวยอร์ค
ลอนดอน ซิดนีย์ และเจนไน (อินเดีย)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี 2563 ที่แสดงถึง
ควำมสำเร็จในบทบำททีเ่ ชื่อมโยงด้ำนเทคโนโลยีเพิม่ สูงขึน้ โดย
ท ำสถิติ ใ หม่ ใ นกำรน ำบริษัท ไฮเทคเข้ำ จดทะเบีย นรวม 19
บริษทั จำกทัง้ หมด 30 บริษทั ทีเ่ ข้ำจดทะเบียนใหม่ และยังมีอกี
นับสิบทีเ่ ตรียมจะเข้ำจดทะเบียนเพิม่ เติม นอกจำกนี้ มูลค่ำกำร
ซือ้ ขำยใน TASE ยังเพิม่ ขึน้ มำก ด้วยมูลค่ำซือ้ ขำยเฉลี่ยต่อวัน
1.9 พัน ล้ำ นเชเกลใหม่ข องอิสรำเอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อ
เทียบกับมูลค่ำเฉลีย่ ของ 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำ อีกทัง้ จำนวนนักลงทุนที่
เพิม่ สูงขึ้น ด้วยจำนวนบัญชีใหม่ 135,000 บัญชี ทำสถิติใหม่
เช่นกัน อนึ่ง TASE ได้เปิ ดตัวบริกำรใหม่ด้ำนเทคโนโลยี อำทิ
Central Blockchain Securities Lending Platform เ พื่ อ
ธุรกรรมกำรให้ยมื หลักทรัพย์ รวมถึง TASE Data Hub ที่เป็ น
ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ เข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล กำรซื้ อ ขำยของ TASE ซึ่ ง
ให้บริกำรผลิตภัณฑ์ทท่ี นั สมัยด้วย เช่น Smart Money ทีเ่ ปิ ดให้
เข้ำถึงข้อมูลกำรซือ้ ขำยของสถำบันภำครัฐ และกองทุนรวมใน
หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นของ TASE ทัง้ รำยวัน และข้อ มูลอดีต
เพื่อให้เข้ำใจแนวโน้มตลำดและดึงดูดควำมสนใจของผู้เล่นใน
ตลำดและฟิ นเทคต่ำงๆ
ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา (Vienna Stock Exchange) จัดให้
บุคลำกรในอุตสำหกรรมกำรเงินลงคะแนนเสียงเลือกคำศัพท์
ต้องห้ำม (taboo word) แห่งปี ต่อเนื่องมำเป็ นปี ท่ี 4 โดยปี น้ี คือ
ค ำว่ ำ “corona-related” รองลงมำที่ มี ผู้ ก ล่ ำ วถึ ง คื อ ค ำว่ ำ
“lockdown” และ “dividend ban” สำหรับปี อ่นื ๆ taboo word มี
ดังนี้ “Brexit” (2562), “punitive tariffs” (2561) และ “negative
interest rates” (2560)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange:
NYSE) เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ด้ำ น IPO ในตลำดทุ น สหรัฐ อเมริก ำ
ประจำปี 2563 โดยระดมทุนได้กว่ำ 81.8 พันล้ำนดอลลำร์สรอ.
และได้ท ำรำยกำร IPO ที่ใหญ่ ท่ีสุด เป็ นปี ท่ี 8 ติด ต่ อ กัน จำก
IPO ของบริษัท Pershing Square Tontine Holdings และได้
ท ำรำยกำร IPO ของบริษัท เทคโนโลยีท่ีใ หญ่ ท่ีสุด 6 จำก 7
รำยกำร ที่รวมถึง DoorDash และ Snowflake ที่เป็ นรำยกำร
IPO บริษทั ซอฟท์แวร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในประวัตศิ ำสตร์ดว้ ย
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ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) รำยงำนควำมสำเร็จใน
ปี 2563 ที่มจี ำนวน IPO สูงถึง 300 รำยกำร คิดเป็ นเงินระดม
ทุนกว่ำ 77.86 พันล้ำนดอลลำร์สรอ. นอกจำกนี้ มี 21 บริษทั ที่
ย้ ำ ย จ ำ กต ลำ ดหลั ก ท รั พ ย์ นิ ว ย อร์ ค ( New York Stock
Exchange: NYSE) มำจดทะเบียนที่ Nasdaq
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นสแดค (Nasdaq) จัด ท ำกำรส ำรวจ
Global Compliance Survey ปี ท่ี 6 ซึง่ รวบรวมควำมเห็นจำก
ผูบ้ ริหำรและผู้เชีย่ วชำญด้ำน compliance มำกกว่ำ 200 รำย
จำกอุตสำหกรรมกำรเงินทัวโลก
่
พบว่ำ ควำมต้องกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำร (surveillance technology)
มำกขึน้ ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส โดยในปี 2564
กำรลงทุ น ด้ ำ นกำรตรวจสอบและคุ ณ ภำพของข้อ มู ล จะมี
ควำมสำคัญเป็ นลำดับแรก หลังจำกในปี 2563 ที่จะเน้นด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีส่ ำคัญเป็ นหลัก
Miami International Holdings (MIH) บริษทั แม่ของ MIAX®
ผูน้ ำระบบกำรซือ้ ขำยอิเล็กทรอนิกส์ เข้ำซือ้ กิจกำรทัง้ หมดของ
ตลาดหลักทรัพย์เบอร์มิวดา (Bermuda Stock Exchange:
BSX) มุ่งใช้ประโยชน์ จำกชื่อเสียง และควำมเชี่ย วชำญด้ำ น
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ BSX เพื่อต่อยอดพัฒนำกำรให้บริกำรซื้อ
ขำยอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ตลา ดห ลั ก ทรั พ ย์ บ ราซิ ล (B3) ได้ ร ั บ รำ งวั ล Global
Exchange of the Year รวมถึ ง Exchange of the Year ใน
กลุ่มประเทศอเมริกำและแคนำดำด้วย นับเป็ นปี ทส่ี องต่อเนื่อง
ซึ่ง เป็ น ตลำดหลัก ทรัพ ย์ก ลุ่ ม ละติน อเมริก ำรำยแรกที่ไ ด้ร ับ
รำงวัลนี้ จำกงำน FOW Awards ที่จดั โดยนิ ตยสำร Futures
and Options World (FOW)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Stock Exchange:
NSE) ไ ด้ รั บ ร ำ ง วั ล Best Regulatory Information
Management Award จำก Lagos Public Relations Industry
Gala and Awards โดยในปี 2563 ได้ป รับ ปรุ ง Data Portal,
X-Data Portal ตลอดจนแพลทฟอร์มสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์
และ X-Whistle ซึง่ เป็ น whistleblowing portal
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องค์ ก รคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ ส า ก ล ( International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) เผยแพร่ ร ำยงำนเรื่ อ ง
“Investor Education on Crypto-Assets” เพื่ อ ให้ ค วำมรู้ นั ก
ลงทุนในเรื่องควำมเสีย่ งของกำรลงทุนในสกุลเงินดิจทิ ลั โดยใน
รำยงำนระบุถงึ แนวทำงทีห่ น่ วยงำนกำกับดูแลสำมำรถนำไปใช้
ในกำรจัดเตรียมกำรให้ควำมรูน้ กั ลงทุนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
กำรพัฒนำเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจทิ ลั กำรแจ้งข้อมูล
บริษัทที่เข้ำข่ำยกำรฟอกเงินหรือไม่มีใบอนุ ญำตต่ อสำธำรณะ
ช่ อ งทำงกำรสื่อ สำรไปยัง ผู้ล งทุ น ที่เ หมำะสม และกำรสร้ำ ง
พันธมิตรในกำรพัฒนำและต่อยอดหลักสูตร ทัง้ นี้ สำมำรถอ่ำน
รำยงำนฉบับเต็มได้ท่ี https://bit.ly/2JMErnG
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย ( Bursa Malaysia) รั บ 76
หลัก ทรัพ ย์ เข้ำ จดทะเบีย น แบ่ ง เป็ น พัน ธบัต รรัฐ บำล 41
หลัก ทรั พ ย์ และพัน ธบัต รตำมหลั ก ศำสนำอิ ส ลำมอี ก 35
หลักทรัพย์ ซึง่ ทัง้ สองประเภทต่ำงเป็ นตรำสำรหนี้ระยะยำวทีจ่ ะ
นำมำเป็ นแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงสนับสนุ น
กำรกระตุ้นเศรษฐกิจจำกพิษโควิด -19 อย่ำงไรก็ตำม กำรซื้อ
ขำยหลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่ ำ วยัง คงเป็ น แบบ OTC แต่ จ ดทะเบีย น
เพื่อให้แสดงรำคำ เพื่อควำมโปร่งใสสำหรับผูล้ งทุน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) รับ
บริษัท China International Capital Corporation (CICC) เข้ำ
เป็ นสมำชิกซือ้ ขำยหลักทรัพย์ลำดับที่ 25
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ต้อนรับกำรจดทะเบียนของตรำสำรหนี้ในประเทศ (onshore)
ของธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศจีน (China Development
Bank: CBD) นับเป็ นครัง้ แรกที่เป็ นกำรจดทะเบียนตรำสำรหนี้
ในประเทศสกุลเงิน RMB ในตลำด SGX
ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
ต้อนรับกำรจดทะเบียนอีทีเอฟ Lion-OCBC Securities Hang
Seng TECH ให้ผู้ลงทุ นสำมำรถเข้ำ ถึง กำรเติบ โตของบริษัท
เทคโนโลยี ข องจี น อำทิ Alibaba Group, JD.com, Meituan
Dianping, Tencent และ Xiaomi
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หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) และ
Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG)
เปิ ดตั ว Singapore Financial Data Exchange (SGFinDex)
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทลั ที่จะให้พลเมืองสิงคโปร์สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงินทัง้ หมดของตนเอง อำทิ เงินฝำก บัตร
เครดิต เงินกู้ และเงินลงทุน เพื่อให้สำมำรถนำมำวำงแผนได้
อย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพยิ่ง ขึ้น ในอนำคตจะขยำยไปถึง ข้อ มู ล
ประกันภัยและข้อมูลกำรถือ ครองหลัก ทรัพย์ ธนำคำรที่ร่ว ม
โครงกำรสำมำรถน ำข้อ มู ลดัง กล่ ำ วไปใช้ เพื่อ เสนอบริก ำร
วำงแผนกำรเงินทีเ่ หมำะสมให้กบั ลูกค้ำด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ป ร ะ ก ำ ศ ว่ ำ Hong Kong Securities
Clearing Company (HKSCC) เตรียมเปิ ดบริกำรใหม่ทจ่ี ะช่วย
ให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิได้โดยไม่ต้องถอนหุน้ ออกจำกระบบ
ศูนย์รบั ฝำกของ Central Clearing and Settlement System
(CCASS) ผ่ำนสมำชิกของ CCASS ก่อน และนำเข้ำบันทึกอีก
ครัง้ ในชื่อของผูถ้ อื หุน้ เอง เพื่อทีจ่ ะส่ง requisitions ไปยังบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ เพื่อใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรเรียกร้องให้
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จดั ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริกำรใหม่ น้ี
สมำชิก CCASS สำมำรถยื่นเรื่องต่อ HKSCC ในนำมของผูถ้ อื
หุน้ เพื่อขอใช้สทิ ธิดงั กล่ำว
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ด ตัว สัญ ญำฟิ วเจอร์สและออปชัน่ ใหม่
อย่ำงละ 4 สัญญำ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2563 อ้ำงอิง Alibaba
Health Information Technology, Kingdee International
Software Group, Semiconductor Manufacturing Int’l แ ละ
Ping An Healthcare and Technology
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ประกำศครบรอบหนึ่งปี ของกำรเปิ ดซือ้ ขำย ShanghaiShenzhen 300 ETF Option ซึง่ เป็ นอนุ พนั ธ์แรกทีเ่ ปิ ดซือ้ ขำย
ใน SZSE และประสบควำมสำเร็จอย่ำงดี โดยมีปริมำณกำรซือ้
ขำยจำนวน 78.22 ล้ำนออปชัน่ คิดเป็ นมูลค่ำ 3.47 ล้ำนล้ำน
หยวน
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Hong Kong Futures Exchange (HKFE) ประกำศว่ ำ U.S.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้รบั รอง
ให้ Hang Seng TECH Index Futures เสนอซื้ อ ขำยแก่ นั ก
ลงทุนในสหรัฐอเมริกำได้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) เปิ ด ตัว CNI Xiangmi Lake Culture And Creativity
Index มุ่งสะท้อนภำพกำรดำเนินงำนของบริษทั จดทะเบียนใน
กลุ่มวัฒนธรรมและงำนสร้ำงสรรค์ในเซินเจิ้นและฮ่องกง ที่ได้
พัฒนำโมเดลใหม่ท่มี ุ่งพัฒนำวัฒนธรรมและกำรเงินเข้ำด้วยกัน
ทัง้ นี้ ประธำนำธิบดีสี จิ้นผิงได้ช้ใี ห้เห็นว่ำ อุ ตสำหกรรมด้ำ น
วัฒนธรรมเป็ นอุตสำหกรรมทีก่ ำลังเติบโตและมีอนำคตที่สดใส
โดย SZSE มุ่งเป็ นแหล่งระดมทุนหลักสำหรับบริษทั กลุ่มนี้ ดัชนี
ใหม่ น้ีนับเป็ นธีมแรกในจีน โดยคัดสรร 100 บริษัทที่มีมูลค่ ำ
หลักทรัพย์ต ำมรำคำตลำดขนำดใหญ่ และสภำพคล่องสูงจำก
บริษทั จดทะเบียนใน SZSE และหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ใน ShenzhenHong Kong Stock Connect แ ล ะ Shanghai-Hong Kong
Stock Connect ด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ เ ซี่ ย ง ไ ฮ้ ( Shanghai Stock
Exchange: SSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong
Exchanges and Clearing: HKEX) บรรลุ เ จตจ ำนงในกำร
ขยำยขอบเขตหลัก ทรัพ ย์ท่ีสำมำรถซื้อ ขำยผ่ ำ น ShenzhenHong Kong Stock Connect แ ล ะ Shanghai-Hong Kong
Stock Connect โดยให้ ค รอบคลุ ม หลั ก ทรั พ ย์ ใ นกระดำน
Science and Technology Innovation Board (STAR) รวมถึง
หลักทรัพย์กลุ่มไบโอเทคทีจ่ ดทะเบียนในฮ่องกงสำหรับกำรซื้อ
ขำย Southbound ได้
ต ล า ด โ ภ ค ภั ณ ฑ์ เ จิ้ ง โ จ ว ( Zhengzhou Commodity
Exchange: ZCE) ได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำก หน่ วยงานกากับดูแล
ด้ า นตลาดเงิ นและตลาดทุ น ของสิ งคโปร์ (Monetary
Authority of Singapore: MAS) ให้เ ป็ น recognized market
operator (RMO) ทำให้ผู้ลงทุนต่ำงชำติสำมำรถซือ้ ขำยสัญญำ
ล่ ว งหน้ ำ อ้ำ งอิง purified terephthalic acid (PTA) ของ ZCE
ผ่ำนโบรกเกอร์ในสิงคโปร์ได้
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FTSE Russell คัดเลือกหุ้นของบริษัทขนำดเล็ก (small-cap)
ของญี่ ป่ ุ นเข้ ำ มำรวมในกำรค ำนวณดัช นี FTSE Blossom
Japan ตัง้ แต่สน้ิ ปี 2563 เป็ นต้นไป โดยหุน้ ทีเ่ ข้ำมำรวมจะต้อง
เป็ น ไปตำมเกณฑ์ ESG ทัง้ นี้ กำรรวมคำนวณครัง้ นี้ มำจำก
market consultation ที่ นั ก ลง ทุ นแสดง เจ ต นำ รม ณ์ ที่ จ ะ
สนับสนุนหุน้ ขนำดเล็กในกรอบ ESG ทีก่ ำลังเติบโตในญีป่ ่ นุ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์อิ ส ตัน บู ล (Borsa Isanbul) เปิ ด ซื้อ ขำย
สัญญำฟิ วเจอร์สอ้ำงอิงโลหะเงิน โดยแสดงรำคำเป็ นสกุลเงิน
ดอลลำร์ สรอ. ต่ อ ออนซ์ (USD/Ounce) เริ่ม ซื้อ ขำยวันที่ 15
มกรำคม 2564
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) มี แ ผนออกดั ช นี ใ หม่ TA-Foreign Investments ซึ่ ง
นับเป็ นครัง้ แรกของอิสรำเอลทีจ่ ะพัฒนำดัชนีทค่ี รอบคลุมบริษทั
จดทะเบียนทีม่ กี ำรถือครองหุน้ โดยต่ำงชำติ โดย TASE ได้เชิญ
ชวนบริษทั จดทะเบียนให้รำยงำนกำรถือครองหุน้ ของนักลงทุน
ต่ำงชำติโดยสมัครใจ เพื่อให้สะท้อนภำพกำรลงทุนของต่ำงชำติ
ได้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ แนวคิดดัชนีใหม่น้เี ป็ นไปตำมผลกำรศึกษำของ
Israel Securities Authority (ISA) และจะยึ ด ข้ อ มู ล จำกกำร
รำยงำนมำยัง ISA และ TASE เป็ นหลัก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) เปิ ดตั ว TA-Cannabis Index ซึ่ ง เป็ นดั ช นี ใ ห ม่ ที่
ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทในกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับกัญชำ
ทำงกำรแพทย์ (cannabis subsector) ภำยใต้หมวดไบโอเมด
(biomed sector) จ ำ นว น 9 ห ลั ก ท รั พ ย์ คิ ด เ ป็ น มู ลค่ ำ
หลัก ทรัพ ย์ ต ำมรำคำตลำดที่ 1.7 พัน ล้ ำ นเชเกลใหม่ ข อง
อิสรำเอล (NIS)
ตลาดหลักทรัพย์ออสโล (Oslo Bourse) ย้ำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน 276 บริษัท ใน Oslo Bourse รวมถึงย้ำ ย
ระบบซื้อขำยตรำสำรหนี้และอนุ พนั ธ์ของ Oslo Bourse ไปยัง
แพลทฟอร์ม ซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ Optiq® ของ Euronext ซึ่ง
เป็ น ควำมคืบ หน้ ำหลัง Euronext เข้ำ ควบรวม Oslo Bourse
เมื่อ 17 เดือนก่อน
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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) ร่วมลงทุนใน Custodigit ซึ่งเป็ นกิจกำรร่วม
ค้ ำ ร ะ ห ว่ ำ ง Swisscom ที่ เ ป็ น บ ริ ษั ท ไ อ ที ชั ้ น น ำ ใ น
สวิตเซอร์แลนด์ และ Sygnum ที่เป็ นธนำคำรสินทรัพย์ดิจิทลั
รำยแรกที่ได้รบั กำรยอมรับจำกหน่ วยงำนกำกับดูแลจำกตลำด
กำรเงินของสวิส (FINMA) เพื่อให้บริกำรระบบซือ้ ขำยสินทรัพย์
ดิจทิ ลั แก่นักลงทุนสถำบันผ่ำนธนำคำรในสวิตเซอร์แลนด์ โดย
SIX Digital Exchange (SDX) และ Custodigit จะร่ ว มกัน จะ
สร้ำง Institutional Digital Asset Gateway บนแพลทฟอร์มของ
Custodigit ซึง่ มีแผนเปิ ดตัวในไตรมำสแรกของปี 2564
ตลาดซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX Digital
Exchange: SDX) ร่ ว มมื อ กั บ SBI Digital Asset Holding
สร้ำงแพลทฟอร์มกำรออกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั แพลทฟอร์มซื้อขำย
และระบบศูนย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพย์ใ นสิง คโปร์ ซึ่งมีก ลุ่ มลูก ค้ำ
เป้ ำ หมำยเป็ น นัก ลงทุ น สถำบันทัง้ ภำครัฐและเอกชนที่สนใจ
ลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์ดิจิท ัล และสกุ ล เงิน ดิจิท ัลในสิง คโปร์ โดย
ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุ มตั ิจำกหน่ วยงำนกำกับดูแลของ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) คำดว่ำจะ
เริม่ ให้บริกำรในปี 2564
Eurex ขยำยเวลำกำรซือ้ ขำยของผลิตภัณฑ์ฟิวจอร์สในเวลำซือ้
ขำยของภูมภิ ำคเอเชียเพิม่ ขึน้ 4 รำยกำรด้วยกัน ได้แก่ EURO
STOXX® Banks, STOXX® Europe 600 Index, VSTOXX®
and French Euro-OAT Futures เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและใช้เป็ นเครื่องมือในกำรเฮดจ์และเพิม่ โอกำสกำร
ลงทุนให้แก่นักลงทุน โดย Eurex ได้ขยำยเวลำกำรซือ้ ขำยของ
สัญญำทีม่ สี ภำพคล่องสูงมำแล้วตัง้ แต่เดือนธันวำคม 2561 ซึ่ง
ณ พฤศจิกำยน 2563 พบว่ำมีปริมำณกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่ อวัน
เพิม่ ขึน้ กว่ำร้อยละ 102 และมีมำกกว่ำ 20 ล้ำนสัญญำที่มกี ำร
ซือ้ ขำยในช่วงเวลำกำรซื้อขำยของเอเชียนับจำกที่เริม่ เปิ ดกำร
ขยำยเวลำดังกล่ำว
Eurex ปรับกำรซือ้ ขำยสัญญำฟิ วเจอร์สแบบ OTC ให้มำอยู่บน
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ โดยน ำสัญ ญำฟิ วเจอร์ ส อ้ ำ งอิ ง ตะกร้ ำ
หลักทรัพย์แบบ Total Return มำทดสอบกำรซือ้ ขำยเป็ นสัญญำ
แรก
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CME Group เตรียมเปิ ดซื้อขำยสัญ ญำฟิ วเจอร์สอ้ำงอิงอีเธอร์
เพื่อขยำยบริกำรด้ำนอนุ พนั ธ์ทอ่ี ้ำงอิงคริปโต เริม่ ซื้อขำยวันที่ 8
กุมภำพันธ์ 2564 ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำจำกหน่ วยงำน
กำกับดูแล
Cboe เตรีย มเปิ ดซื้อขำยสัญ ญำออปชันขนำดเล็
่
ก อ้ำงอิง ดัช นี
Russell 2000 ในช่ ว งไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 ขณะนี้ อยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนกำกับดูแล
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดซื้อขำยสัญญำฟิ วเจอร์
สอ้ำงอิงดัชนี MSCI จำนวน 10 สัญญำ เป็ นสัญญำทีช่ ่วยบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ย งด้ำนกำรเปลี่ย นแปลงของสภำพอำกำศและ
ปริมำณกำรใช้คำร์บอน
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดซื้อขำยสัญญำฟิ วเจอร์
สอ้ำงอิง สินค้ำ West India Marker LNG ชำระรำคำเป็ นเงินสด
โดยใช้รำคำอ้ำงอิง จำก S&P Global Platts ที่ส่ง มอบในท่ำเรือ
ของอินเดีย ดูไบ และคูเวต
LabCFTC ซึ่ง เป็ น ส ำนัก งำนด้ำ นนวัต กรรมของ Commodity
Futures Trading Commission (CFTC) เป็ น Digital Assets
Primer ให้บริกำรข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทัง้ ข้อมูล
สกุลเงินเสมือนจริง ข้อมูลธุรกรรมทำงดิจทิ ลั และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือให้ควำมรูแ้ ก่ผอู้ อก
นโยบำยและผู้เ กี่ย วข้อ งในอุ ต สำหรรมดิจิท ัล ในประเด็น ด้ำ น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
Refinitiv เพิม่ บริกำรแก่ผลู้ งทุนสถำบัน โดยนำบทวิเครำะห์ดำ้ น
ESG ของ MSCI ลงบนแพลทฟอร์ม เพือ่ ให้เป็ นเครื่องมือช่วยใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งและสร้ำงคุณค่ำในระยะยำว
Universal Protocol Alliance (UPA) ซึ่ง เป็ นกำรรวมตัว ของ
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ผู้ น ำ ด้ ำ น blockchain เ ปิ ด ตั ว Bitcoin Zero
(BTC0) ซึ่ง เป็ น token ที่ใช้ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดย
ทุกๆ ครัง้ ที่ BTC0 ถูกสร้ำง 1 Bitcoin จะมีค่ำเท่ำกับกำรทดแทน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 10 ตัน (carbon credits) จำก
โครง กำร REDD+ ในรู ป แบบของ 10 Universal Carbon
(UPCO2) token (1 UPCO2 token มีค่ำเท่ำกับกำรทดแทนกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 1 ตันในโครงกำร REDD+ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้ องกำรสูญ เสียหรือกำรเสื่อมโทรมของป่ ำ
ฝน ที่ ไ ด้ ร ั บ กำรรั บ รองจำก Verra และหน่ ว ยงำนประเมิ น
มำตรฐำนอื่น ๆ) ทัง้ นี้ BTC0 สำมำรถซื้อ ขำยได้ บ น Uphold
ซึง่ ป็ นแพลทฟอร์มซือ้ ขำยเงินดิจทิ ลั
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Valour บริ ษั ท ผู้ ค ิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมกำรลงทุ น ใน
สวิต เซอร์ แ ลนด์ เปิ ดตัว Bitcoin Zero ซึ่ง เป็ น ETP ที่อ้ ำ งอิ ง
Bitcoin โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน เริม่ ซื้อขำยใน
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ Nordic Growth Market (NGM) เมื่ อ วัน ที่ 3
ธัน วำคม 2563 นั กลงทุ น บุ ค คลและนั กลงทุ น สถำบัน สำมำรถ
ลงทุน Bitcoin Zero ได้ในรูปแบบเดียวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
และ ETFs

Post Trade Services

❖

❖

❖
❖

❖

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฮ่ องกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ประกำศว่ำ OTC Clear ประสบควำมสำเร็จใน
กำรชำระรำคำรำยกำรซื้อขำยแรกสำหรับสถำบันกำรเงินญี่ป่ ุน
ผ่ ำ น client clearing โดยได้ ท ำกำรช ำระรำคำ US DollarOffshore Renminbi Cross Currency Swap (CCS) ที่ ซ้ื อ ขำย
โดย Mizuho Bank และ US Dollar-Hong Kong Dollar (CCS) ที่
ซื้อขำยโดย MUFG Bank ซึง่ มี Hongkong & Shanghai Banking
Corporation ทำหน้ำทีเ่ ป็ น clearing broker ให้ทงั ้ สองรำยกำรซื้อ
ขำย
LCH เริ่ ม ท ำห น้ ำที่ เ ป็ นส ำนั ก หั ก บั ญ ชี ใ ห้ กั บ Oslo Bors
Derivatives โดยให้บริกำรด้ำนบริหำรควำมเสีย่ ง จัดกำรสภำพ
คล่องให้กบั สมำชิก สำหรับสัญญำอนุ พนั ธ์ทอ่ี ำงอิงหลักทรัพย์รำย
ตัวและดัชนีในกลุ่มนอร์ดกิ นับเป็ นอีกก้ำวสำคัญของ LCH ในกำร
ขยำยกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมตลำดหลักทรัพย์ให้หลำกหลำย
มำกขึน้
LCH ประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรช ำระรำคำครั ง้ แรกของ
Clearstream Luxemberg ในฐำนะสมำชิกของ LCH Repoclear
LCH CDSClear เริ่มให้บ ริกำรช ำระรำคำ credit index options
ทีอ่ ำ้ งอิงดัชนี CDX Investment Grade 5Y and CDX High Yield
5Y indices
ตลาดหลัก ทรัพย์บ ราซิ ล (B3) เลือกใช้แพลทฟอร์ม Genesis
Low-Code Application (LCAP) ของบริ ษั ท Genesis ซึ่ ง เป็ น
ผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์สำหรับตลำดกำรเงิน สำหรับระบบงำนหลังกำร
ซือ้ ขำย
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) ประกำศ
ควำมสำเร็จในกำรทดสอบกำรซือ้ ขำยตรำสำรหนี้บนบล็อกเชน
ร่ ว มกับ Hashstacs บริ ษั ท ฟิ นเทคจำกสิง คโปร์ ซึ่ ง ท ำให้
สำมำรถออกตรำสำรหนี้ในลักษณะของดิจิทลั โทเคนได้ โดย
กำรก ำหนดสิท ธิต่ ำ งๆ ด้ว ย smart contract บนเทคโนโลยี
บล็อกเชน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ อสเตรเลี ย ( Australia Securities
Exchange: ASX) รำยงำนผลกำรสืบ สวนสำเหตุ ท่ีร ะบบซื้อ
ขำยใหม่ซง่ึ พัฒนำโดย Nasdaq มีปัญหำ จนต้องปิ ดกำรซือ้ ขำย
เมื่อวันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิกำยน 2563 พบว่ำเกิดจำกปั ญหำ
ด้ำนซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ประมวลผลคำสังซื
่ อ้ ขำยหลำยหลักทรัพย์ใน
ธุรกรรมเดียว (Tailor Made Combination: TMC) ซึ่งผู้ใช้งำน
TMC หลักๆ ได้แก่ นักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถำบันที่ซ้อื
ขำยอนุ พนั ธ์ โดยปั จจุบนั ASX ปิ ดใช้งำนฟั งก์ชนดั
ั ่ งกล่ำวและ
Nasdaq อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรวิ เ ครำะห์ ห ำสำเหตุ ทัง้ นี้ ก.ล.ต.
ออสเตรเลีย (ASIC) อยู่ร ะหว่ ำ งกำรประเมิน ผลกระทบจำก
ปั ญหำที่ ต ำมมำเกี่ ย วกั บ กำรจั บ คู่ ค ำสัง่ ซื้ อ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์ทำงเลือก กำรยกเลิกคำสังซื
่ อ้ และควำมล่ำช้ำในกำร
หักบัญชีและกำรชำระบัญชี หลังจำกพบข้อสงสัยในเรื่องสภำพ
คล่องและส่วนต่ำงรำคำทีเ่ กิดจำกนักลงทุนไม่สำมำรถซือ้ ขำย
ผ่ำนช่องทำงกำรซือ้ ขำยอื่น เช่น Chi-X ได้หลังจำก ASX หยุด
กำรซือ้ ขำยในวันดังกล่ำว
iComply Investor Services (iComply) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
ซอฟท์แวร์กำกับดูแล เปิ ดตัวแพลทฟอร์มกำกับดูแลในรูปแบบ
ดิจิทลั สำหรับกระบวนกำรระบุตวั ตน (KYC) และกำรป้ องกัน
กำรฟอกเงินโดยใช้ระบบกำรประมวลผลทีข่ อบเครือข่ำย (edge
computing) และ AI เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนทัง้ สำหรับ
นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดำ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์สิ ง คโปร์ (Singapore Exchange: SGX)
เตรียมลงทุน 20 ล้ำนดอลลำร์สงิ คโปร์ เพื่อขยำยควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนควำมยังยื
่ น โดยครึ่งหนึ่งจะเน้นลงทุนด้ำนผลิตภัณฑ์
บริกำร และแพลทฟอร์ม ESG เรียกว่ำ SGX FIRST (Future in
Reshaping Sustainability Together) แ ล ะ อี ก ค รึ่ ง ห นึ่ ง จ ะ
ส่งเสริมด้ำนกำรให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงระบบนิเวศ เพิม่ ศักยภำพ
ภำยในองค์กร และดำเนินกิจกรรมด้ำน CSR
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัว Sustainable and Green Exchange
(STAGE) ซึ่ง เป็ น แพลทฟอร์ม แห่ ง แรกในเอเชีย ส ำหรับ กำร
ลงทุนผลิตภัณฑ์เพื่อควำมยังยื
่ น อย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อวันที่ 1
ธันวำคม 2563 มุ่งรองรับควำมต้องกำรของโลกที่มตี ่อกำรเงิน
อย่ำงยังยื
่ นทีเ่ ติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดยจะเป็ นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ธมี ยังยื
่ น 29 รำยกำรจำกบริษทั
ชัน้ นำในเอเชีย ทัง้ หลักทรัพย์และตรำสำรหนี้ในหมวดธุรกิจที่
หลำกหลำยทัง้ กำรเงิน กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ คมนำคม
และผลิตภัณฑ์ ESG ทัง้ นี้ เพื่อสนับสนุ นภำรกิจของรัฐบำลที่
ต้องกำรเป็ น Green Finance Hub ใน Greater Bay Area และ
ภูมภิ ำคอื่นๆ ต่อไป
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เผยแพร่ขอ้ สรุปของกำรทบทวนแนวปฏิบตั ิ
ด้ำนกำรกำกับกิจกำรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และมุมมอง
จำก practitioners เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในหัวข้อ
“Making inroads into good Corporate Governance and
ESG management” ซึ่ง HKEX ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำร
ส่งเสริม CG และ ESG ของบริษัทผู้ออกหลักทำรัพย์ โดยถือ
เป็ นพันธกิจระยะยำวของตลำดหลักทรัพย์
ก.ล.ต.ญี่ปนุ่ (Japan’s Financial Services Agency: JFSA)
จัด ตัง้ คณะผู้เ ชี่ย วชำญด้ำ นกำรเงิน ยัง่ ยืน (Expert Panel On
Sustainable Finance)
ก.ล.ต.นิ วซี แ ลนด์ (Financial Markets Authority: FMA)
เผยแพร่ แ นวทำงของผลิต ภัณ ฑ์ ท ำงกำรเงิน ซึ่ง รวมไปถึ ง
พัน ธบัต รสีเ ขีย วและกองทุ น เพื่อ ควำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(Green and Responsible)
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) ลงนำมบัน ทึก ข้อ ตกลงควำมร่ ว มมือ กับ UN Global
Compact Network Poland เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่องมือ
ทำงกำรเงินเพื่อกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ รวมถึงกำรส่งเสริมแนว
ปฏิ บ ั ติ ท ำงธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ ต่ อ ควำมท้ ำ ทำยด้ ำ นกำร
เปลีย่ นแปลงสภำพอำกำศและเพิม่ บทบำทของสถำบันกำรเงิน
และธุรกิจ ต่ อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจสีเขีย วที่ไม่ส่งผลต่ อสภำพ
อำกำศ (climate-neutral green economy)
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว อร์ซ อว์ (Warsaw Stock Exchange:
GPW) โ ด ย ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) มอบหมำยให้
Steward Redqueen บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษำด้ ำ นควำมยัง่ ยื น เป็ น
ผู้ จ ัด ท ำคู่ มื อ กำรรำยงำนด้ ำ นควำมยัง่ ยื น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จด
ทะเบียนและนักลงทุนใน GPW
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ล ั ก เซมเบิ ร์ ก (Luxembourg Stock
Exchange: LuxSE) ร่ ว ม กั บ International Finance
Corporation (IFC) ฉลองครบรอบ 10 ปี ของกำรออกพันธบัตร
สีเขียวรวมมูลค่ำกว่ำ 10.4 พันล้ำนดอลลำร์สรอ.
Eurex เผยถึงควำมสำเร็จของกำรซื้อขำยสัญญำอ้ำงอิงดัชนี
MSCI ESG Screened Futures ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีผู้ล งทุ น
สนใจเป็ น จ ำนวนมำก โดยมีป ริม ำณกำรซื้อ ขำยถึง 1 ล้ำ น
สัญญำในปี 2563
Eurex แ ล ะ International Institute of Green Finance
(IIGF) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพื่อศึกษำและวิจยั
ควำมเป็ นไปได้ ข องกำรเงิ น เพื่ อ สีเ ขี ย วและควำมยั ง่ ยื น
(Sustainable & Green Finance) ในประเทศจีน
องค์ ก รคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ ส า ก ล ( International Organization of
Securities Commissions: IOSCO) สนั บ สนุ น รำยงำนด้ำ น
ควำมยัง่ ยืน ของ IFRS และถือ ว่ ำ เป็ น หน้ ำ ที่ข องหน่ ว ยงำน
กำกับดูแลด้ำนกำรเงินทีต่ อ้ งมีควำมรับผิดชอบต่อกำรดูแลด้ำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมยังยื
่ น
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ตลาดหลักทรัพย์แนสแดค (Nasdaq) เผยควำมสำเร็จในกำร
เป็ น ผู้น ำด้ำ นควำมยัง่ ยืน ในปี 2563 โดยก้ำ วสำคัญ คือ กำร
เปิ ดตัว “Purpose Initiative” กำรเผยแพร่ขอ้ มูลสถิติด้ำนควำม
หลำกหลำยของพนั ก งำนในองค์ก ร และกำรลดปล่ อ ยก๊ ำ ซ
คำร์บอนเท่ำกับศูนย์สองปี ซอ้ น
Intercontinental Exchange (ICE) ได้ร ับ เลือ กเป็ น เจ้ำ ภำพ
กำรจั ด ประมู ล UK Emissions ในนำมของรัฐ บำลอั ง กฤษ
สำหรับ UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) ซึง่ จะเริม่
ออกตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 เพื่อทดแทน EU ETS
Grexel บริษทั ในเครือ EEX Group ได้รบั มอบหมำยจำก Fuel
Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) ให้ เ ป็ นผู้
ออกหลัก ทรัพ ย์แ ละบริหำร European Guarantees of Origin
(GO) ซึ่ง เป็ น ตลำดแห่ ง แรกสำหรับ ซื้อ ขำยไฮโดรเจนสีเ ขีย ว
ภำยใต้โครงกำร CertifHy เฟสที่ 3
Global Financial Markets Association (GFMA) แ ล ะ
Boston Consulting Group (BCG) เผยถึงรำยงำน “Climate
Finance Markets and the Real Economy” และค ำแนะน ำที่
สำคัญเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเงินเพื่อสภำพภูมอิ ำกำศ
Universal Protocol Alliance (UPA) บริษัทชัน้ นำด้ำนบล็อก
เชน ออกผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ด้ำ นคำร์บ อน “UPCO2” (Universal
Carbon) นั บ เป็ นผลิต ภั ณ ฑ์ แ รกของโลกที่ส ำมำรถซื้อ ขำย
คำร์บอนบนบล็อกเชน

Rules and Regulation
❖

ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ขยำยเกณฑ์
ผู้ดู แ ลสภำพคล่ อ ง โดยอนุ ญ ำตให้ต่ ำ งชำติท่ีผ่ ำ นคุ ณ สมบัติ
สำมำรถเป็ นผูด้ ูแลสภำพคล่องได้ พร้อมเพิม่ ประเภทของผูด้ ูแล
สภำพคล่ อ งใหม่ เ รี ย กว่ ำ Derivatives Specialists ซึ่ ง จะ
สำมำรถใช้ เ กณฑ์ ก ำรขำยชอร์ ต (Permitted Short Selling:
PSS) ในกำรปฎิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ และอนุญำตให้ผทู้ ด่ี แู ลสภำพคล่อง
ของตลำดในปั จจุบนั สำมำรถใช้ PSS ได้เช่นกัน
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ก.ล.ต. มาเลเซี ย (Securities Commission Malaysia: SC)
เตรียมยกเลิกมำตรกำรห้ำมซื้อขำยชอร์ตชัวครำวที
่
่จะสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมำตรกำรดังกล่ำวจะถูกยกเลิกใน
วันที่ 1 มกรำคม 2564 อย่ำงไรก็ดี จะยังคงควบคุมมำตรกำร
ชอร์ตเพื่อเสถียรภำพของตลำด โดยปริมำณกำรซื้อขำยชอร์ต
ในแต่ ละวันของหลักทรัพย์ท่อี นุ ญำต จะต้องไม่เกินร้อยละ 2
จำกเดิมทีก่ ำหนดไว้รอ้ ยละ 3 และปริมำณกำรซือ้ ขำยชอร์ตรวม
จะต้องไม่เกินร้อยละ 4
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้
อนุญำตให้สถำบันกำรเงินทีไ่ ม่ใช่ธนำคำร (NFI) สำมำรถเข้ำถึง
ระบบของธนำคำรที่เป็ นโครงสร้ำงกำรชำระเงินของรำยย่อย
ตัง้ แต่เดือนกุมภำพันธ์ 2564 โดยให้ NFI สำมำรถเชื่อมต่อตรง
ไปยังระบบ FAST และ PayNow ได้ เพื่อให้สำมำรถโอนเงิน
ระหว่ำง e-Wallet กับธนำคำรได้โดยตรง
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ ง ค โ ป ร์ ( Monetary Authority of Singapore: MAS)
ออกมำตั ก เตื อ นเกี่ ย วกับ กำรใช้ แ อพพลิ เ คชั น่ Telegram
รวมถึง โซเชีย ลมีเ ดีย อื่น ๆ ในกำรสื่อ สำรที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำร
ลงทุ น ในทำงที่ผิด อำทิ กำรชี้น ำรำคำหลัก ทรัพ ย์ และเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange:
SZSE) ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรกรอบกฎเกณฑ์ใหม่
(System of Rules) ในปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
กำกับดูแล โดยเน้นเพิม่ ควำมโปร่งใส สร้ำงมำตรฐำนของระบบ
ยกระดับเกณฑ์ท่มี ีควำมสำคัญต่ อธุรกิจ ยกเลิกเกณฑ์ท่ไี ม่มี
ควำมจำเป็ น เป็ นต้น ทัง้ นี้ นับแต่ ต้นปี SZSE ได้พฒ
ั นำและ
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่รวม 63 เกณฑ์ และยกเลิกเกณฑ์ไปรวม
69 เกณฑ์
ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลหลัก ทรัพ ย์ แ ละอนุ พ ัน ธ์ ฮ่ อ งกง
(Securities and Futures Commission: SFC) อ อ ก
ใบอนุ ญ ำตเป็ นครั ง้ แรกส ำหรั บ แพลทฟอร์ ม กำรซื้ อ ขำย
สินทรัพย์เสมือนจริงในฮ่องกง ซึง่ แพลทฟอร์มนี้อนุ ญำตให้ซ้อื
ขำยเฉพำะนักลงทุนมืออำชีพ (Professional Investor)
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ (Tel-Aviv
Stock Exchange: TASE) ให้อำนำจกรรมกำรผู้จดั กำรในกำร
ตัดสินใจปรับมูลค่ำขัน้ ต่ ำของรำยกำร (minimal size of order)
ได้ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อไม่ขดั ต่อบรรยำกำศทีเ่ อือ้ ต่อกำรซือ้
ขำย ทัง้ นี้ มติด ัง กล่ ำวมีข้นึ หลัง จำกที่ไ ด้ปรับ minimal order
size จำก 2,000 เป็ น 500 เชเกลใหม่ของอิสรำเอล (NIS) เมื่อ
เดือนพฤศจิกำยน 2563
EU อ อ ก quick fix package โ ด ย ป รั บ เก ณ ฑ์ Mifid II ที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เพื่อลดข้อกำหนดที่เป็ นภำระ โดยยัง
คงไว้ซ่งึ ควำมคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน นอกจำกนี้
ยังเน้นเพิม่ ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของตลำดอนุ พนั ธ์
สิน ค้ ำ โภคภั ณ ฑ์ มุ่ ง ช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ สำมำรถฟื้ นตั ว จำก
COVID-19 อำทิ ให้บริษัทส่งข้อมูลเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิก
กำรก ำหนดให้ ข้อ มู ล เป็ นเอกสำร เว้ น แต่ นั ก ลงทุ น ร้ อ งขอ
ยกเลิกกำรเก็บค่ำบทวิเครำะห์สำหรับบริษทั ขนำดเล็กและขนำด
กลำง (Market Cap. ต่ ำกว่ ำ 1 พัน ล้ำนยูโร) และตรำสำรหนี้
Counterparty และ Professional clients จะได้ร ับ กำรยกเว้ น
กำรเปิ ดเผยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำ บริก ำรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จำก
คำแนะนำกำรลงทุนและกำรบริหำรเงินกองทุน รูปแบบ position
limit ในตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมตลำดยุโรปสำหรับ
สินค้ำพลังงำนในสกุลเงินยูโร และ สินค้ำอนุพนั ธ์ดำ้ นกำรเกษตร
อื่น ๆ ทีอ่ อกใหม่ กำรปรับเกณฑ์น้ี คำดเริม่ ใช้ตน้ ปี 2565

Alliances
❖

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) ลง
นำมในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ กั บ China Central
Depository & Clearing Co (CDCC) เพื่อ ส่ง เสริม ควำมเป็ น
สำกลของตลำดตรำสำรหนี้ จีน โดยเพิ่ม ควำมเชื่อ มโยงข้ำ ม
พรมแดนให้ ผู้ ล งทุ น สำมำรถเข้ำ ถึ ง ได้ จ ำกทัง้ สองประเทศ
ร่วมกันพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในเขตปลอดภำษีของเซี่ยงไฮ้
และศึกษำผลิตภัณฑ์ตรำสำรหนี้ อำทิ ดัชนีแบบสมำร์ทเบต้ำ
และ อีทเี อฟทีเ่ ชื่อมโยงกับดัชนีตรำสำรหนี้จนี
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ตลาดหลักทรัพย์ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) และตลาด
หลักทรัพย์เซิ นเจิ้ น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)
ร่วมมือกันเพื่อนำเสนอข้อมูลดัชนีหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ทงั ้ สองแห่ง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของควำมร่วมมือ
ด้ ำ นธุ ร กรรมข้ ำ มตลำด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม visibility และข้ อ มู ล
หลักทรัพย์ในตลำดทุนมำเลเซียและจีน โดยเว็บไซต์ของ Bursa Malaysia น ำเสนอข้ อ มู ล ดั ช นี Shenzhen Component
Index, Shenzhen 100 Index และ ChiNext Index ในขณะที่
เว็บไชต์ของ SZSE นำเสนอข้อมูลดัชนี CNI-Bursa Malaysia
50 Index, Bursa Malaysia Health Care Index และ Bursa
Malaysia Technology ทั ้ ง นี้ ห ม ว ด healthcare แ ล ะ
technology ถื อ เป็ นหมวดที่มีผ ลประกอบกำรที่ดี ท่ีสุ ด ของ
มำเลเซียในปี 2563 โดย ณ เดือนพฤศจิกำยน 2563 เติบโตขึน้
ขึน้ ร้อยละ 221 และร้อยละ 72 ตำมลำดับ
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) แถลง
ว่ ำ สิง คโปร์ และ จีน ขยำยควำมร่ ว มมือ ด้ ำ นกำรเงิน เพื่อ
ช่วยเหลือกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ดังนี้ ควำม
ร่วมมือด้ำนสกุลเงิน RMB ด้ำนกำรกำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์
เช่ น ETF ด้ ำ นกำรเงิ น ดิ จิ ท ั ล และด้ ำ นกำรเงิ น สี เ ขี ย ว
นอกจำกนี้ MAS ยัง ให้ ใ บอนุ ญ ำตแก่ China Construction
Bank แ ล ะ รั บ Zhengzhou Commodity Exchange เ ป็ น ผู้
ให้บริกำรซื้อขำย ทำให้ผู้ลงทุนสิงคโปร์สำมำรถเข้ำถึงตลำด
โภคภัณฑ์ของจีนได้
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ ง คโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) และ
ธนาคารแห่ ง ชาติ ฮ ัง การี (Magyar Nemzeti Bank: MNB)
ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทีจ่ ะเสริมสร้ำงนวัตกรรม
ฟิ นเทคของทัง้ สองประเทศ โดยจะสร้ำงกลไกให้บริษทั ฟิ นเทค
ของแต่ ละประเทศสำมำรถเข้ำถึง ตลำดระหว่ำ งกัน ได้ มีกำร
แลกเปลี่ย นควำมเห็น ในทิศ ทำงกำรตลำดและกำรพัฒ นำ
รวมถึงประเด็นกำรกำกับดูแลนวัตกรรมทำงกำรเงิน และร่วม
ดำเนิน โครงกำรนวัตกรรมระหว่ำงธนำคำรกลำงของทัง้ สอง
ประเทศ

December 2020

Alliances (Cont)
❖

❖

❖

United Nations Development Program (UNDP) แ ล ะ
หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลด้ า นตลาดเงิ น และตลาดทุ น ของ
สิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ลงนำม
ควำมร่วมมือที่จะช่วยเหลือ SMEs ให้สำมำรถเข้ำถึงเครื่องมือ
ทำงกำรเงินและดิจทิ ลั เพื่อให้สำมำรถใช้ขอ้ มูลและโซลูชนทำง
ั่
กำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมขยำยโอกำสให้ SMEs
และฟิ นเทค ขยำยไปยังประเทศกำลังพัฒนำในเครือข่ำยของ
UNDP กว่ำ 170 แห่งทัวโลก
่
ก.ล.ต.ญี่ปนุ่ (Japan’s Financial Services Agency: JFSA)
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (Memorandum of Cooperation: MoC) กับ ก.ล.ต. อิ ตาลี (CONSOB) รวมถึง ธนำคำร
กลำงอิต ำลี (Bank of Italy) เพื่อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่ ำ ง
องค์กรกำกับดูแล เพื่อส่งเสริมธุรกรรมข้ำมตลำดระหว่ำงกัน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) ได้ จ ั ด ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ กั บ ตลำด
หลักทรัพย์อำบูดำบี (Abu Dhabi Securities Exchange: ADX)
เพื่อเปิ ดให้บริษัทในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และอิสรำเอลได้เพิม่
โอกำสกำรระดมทุ นและลงทุน ระหว่ำ งกัน รวมถึงเพื่อพัฒนำ
เทคโนโลยีทำงกำรเงินทีท่ นั สมัยด้วย
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