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ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) ได้รบั รางวัล
Best Stock Exchange for Islamic Listings จ า ก Islamic
Finance News เพื่อเป็ นเกียรติแก่ต ลาดหลักทรัพย์ท่มี ีความ
โดดเด่นด้านการมีบริษัทจดทะเบียนตามหลักศาสนาอิสลาม
โดยตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียได้รบั รางวัลดังกล่าวเป็ นปี ท่ี 4
ติดต่อกัน
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซี ย (Bursa Malaysia) มอบรางวัล
แก่บริษทั หลักทรัพย์และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในตลาดทุน จานวน
52 รางวัล ใน 22 ประเภท ในงานประกาศรางวัล Bursa
Excellence Awards 2021 ภายใต้ ธี ม Driving Possibilities,
Elevating Excellence
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ม าเลเซี ย (Bursa Malaysia) เปิ ดตั ว
แคมเปญ Invest Shariah Retail เพื่อเพิม่ ความตระหนักรู้ และ
ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และผลิตภัณฑ์ลงทุนในชารีอะห์ บน
แพลทฟอร์ม Bursa Malaysia-i โดยร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์ 7
แห่ง
หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลตลาดเงิ น และตลาดทุ น สิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) ต อบ ค า ถา ม
รัฐสภา เกี่ย วกับ โครงการสนับ สนุ น เงิน วิจ ัย หรือ Grant for
Equity Market Singapore (GEMS) โดยตัง้ แต่ เริ่มโครงการปี
2562 มีผสู้ นใจโครงการ 30 ราย แต่มเี พียง 15 ราย ทีไ่ ด้ย่นื ใบ
สมัค ร โดยที่ MAS ได้ใ ห้ความช่ว ยเหลือ ในการพิจ ารณาว่ า
ข้ อ เสนอของโครงการนั ้น ตอบโจทย์ ห รื อ ไม่ ปั จจุ บ ัน มี 1
โครงการทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุ นแล้ว และ 5 โครงการอยู่ระหว่าง
การพิจารณา ส่วนอีกโครงการที่ MAS สนับสนุ นเครื่องมือด้าน
ดิจทิ ลั ให้แก่บริษทั จดทะเบียนรายเล็กในการสร้างความผูกพัน
กับผูล้ งทุน ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต่กลางปี 2564 มีผทู้ ร่ี บั การสนับสนุ น
แล้วเกือบ 20 ราย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) ต่อวาระประธานกรรมการ Mrs. Laura Cha
อีก 2 ปี จนถึงเดือนเมษายน 2567
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE)
เผยถึงผลสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงตามกาหนดการ เพื่อปรับ
โครงสร้างตลาดไปยังโครงสร้างใหม่ ซึ่งประกอบด้วย Prime
Market, Standard Market และ Growth Market
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) จัด virtual roadshow เพื่อให้ขอ้ มูลด้านการลงทุนใน ETF
และดัชนี โดยมีสถาบันการเงินต่างประเทศราว 200 แห่ง จาก
ยุโรป อเมริกา เอเชีย และภูมภิ าคอื่นเข้าร่วมรับฟั ง โดยหัวข้อ
โรดโชว์เ น้ น ถึงประโยชน์ ท่ีจ ะได้ร ับในการเข้า ลงทุน ในตลาด
ETF ของจี น แนวโน้ ม ด้ า นการลงทุ น ดัช นี ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ ของจีน ในปี 2565 และโอกาสการลงทุ น ในตลาด
A-shares อนึ่ ง ตั ง้ แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2565 SSE ได้ เ ริ่ ม ใช้
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารใหม่ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ คื อ Cloud
Communication และ Cloud Service เพื่อเน้นการสื่อสารไปยัง
นัก ลงทุ น ต่ า งชาติ โดยจะใช้รูป แบบ online roadshow และ
online platform เพื่อส่งเสริมให้นกั ลงทุนต่างชาติได้ศกึ ษาข้อมูล
บริษัทจดทะเบีย นจีนมากขึ้น และในเร็วๆ นี้ SSE จะเปิ ดตัว
virtual visit เพื่อ ให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้า เยี่ย มชมบริษั ท จด
ทะเบียนออนไลน์ พร้อมจัด international roadshow สาหรับ
ตลาด SSE ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและธีมต่างๆ ต่อไป
นายกรั ฐ มนตรี อี ยิ ป ต์ เ ข้ า พบ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อี ยิ ปต์
(Egyptian Exchange: EGX) เพื่อหารือการเพิม่ เม็ดเงินลงทุน
ขององค์กรภาครัฐในตลาดทุนอียปิ ต์ โดยมองว่าเม็ดเงินลงทุน
จากนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะจากภาครัฐมีส่วนสาคัญในการ
ส่ง เสริม เสถีย รภาพของตลาดทุ นและมีบ ทบาทสาคัญในการ
สร้างความมันใจให้
่
กบั นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
Dubai International Financial Centre (DIFC) เ ปิ ด ตั ว
venture studio platform แห่งแรกของโลก โดยได้ออก Studio
Launchpad และ Research Living Lab เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ
ทางการเงินทีแ่ พร่หลาย (ubiquitous finance) ซึง่ ประกอบด้วย
Open Finance, Digital Assets แ ล ะ Web3 ขึ้ น ใ น DIFC
มุ่ง เน้ น ให้ดูไ บเป็ นศูน ย์ก ลางระดับโลกในด้านนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการเงิน และมุ่งตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติปี
2573 ที่ต้องการดึงผูเ้ ชี่ยวชาญและบริษัทชัน้ นาเข้าสู่ดูไบ เพื่อ
บ่มเพาะยูนิคอร์น 10 บริษัท การขยายธุรกิจ (scale-up) 100
บริษทั และการสร้างงานด้านนวัตกรรมมากกว่า 8,000 แห่ง
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ก ลุ่ ม ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ล อ น ด อ น ( London Stock
Exchange Group: LSEG) ซื้ อ กิ จ ก า ร ข อ ง Global Data
Consortium (GDC) ผู้ใ ห้ บ ริก ารตรวจสอบข้อ มู ล และยืน ยัน
ตัว ตนที่มีคุ ณภาพสูง เพื่อ ให้ลูก ค้าใช้ในกระบวนการ Know
Your Customer (KYC) โดย LSEG มุ่ ง ขยายโซลู ช ัน่ ส์ ก าร
ให้บริการยืนยันตัวตนดิจทิ ลั แก่ลกู ค้าทัวโลก
่
ทัง้ นี้ GDC จะเข้า
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสายงานข้อ มู ล และวิเ คราะห์ ข อง LSEG
ภายหลังการควบรวม ซึง่ คาดว่าแล้วเสร็จภายในครึง่ แรกของปี
2565
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส วิ ต เซอร์แ ลนด์ (SIX) ได้ ซ้ือ หุ้ น ของ
REGIS-TR เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50 ซึง่ ทาให้กลายเป็ นผูถ้ อื หุน้ เพียง
รายเดีย วของ REGIS-TR ที่มีพ อร์ต โฟลิโ อของลู ก ค้า ยุ โ รป
มากกว่า 2,000 ราย ในกว่า 40 ประเทศ ทัง้ นี้ REGIS-TR เป็ น
ศูนย์ขอ้ มูลซือ้ ขายในยุโรปสาหรับการรายงานข้อมูลซือ้ ขายและ
การทารายการครอบคลุมผลิตภัณฑ์และตลาดทีห่ ลากหลาย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ยอรมัน (Deutsche Börse) ร่ ว มเป็ น
พัน ธมิต รกับ DataBP ผู้ ใ ห้ บ ริก ารแพลทฟอร์ ม การบริห าร
สมาชิกและใบอนุ ญาตการใช้ขอ้ มูล เพื่อจัดทาแพลทฟอร์มการ
บริหารและให้ใบอนุ ญาตการใช้ขอ้ มูลในรูปแบบดิจทิ ลั เพื่อให้
การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของสมาชิก เป็ นไปอย่ า งราบรื่น และเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการให้บ ริการด้านข้อมูลของสมาชิกอย่ างเต็ม
ศักยภาพ
Euronext Group ประกาศเปิ ด webcast studio แห่งที่ 6 ใน
กรุ ง ลอนดอน ภายใต้ ก ารบริห ารของ Company Webcast
บริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร webinar ในเครื อ Euronext Corporate
Services ซึ่งต้องการเป็ นเครือข่ายสตูดโิ อที่ใหญ่ท่สี ุดในยุโรป
ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้สตูดโิ อเพื่อสื่อสารผ่านออนไลน์ไป
ยังผูร้ ่วมตลาด ตัง้ แต่กลุ่มพนักงาน รวมถึงนักลงทุนและลูกค้า
ทัวโลก
่
ซึง่ รองรับการทางานระยะไกล (remote working) อนึ่ง
ปั จจุบนั เปิ ดสตูดิโอหลักแล้วในฝรังเศส
่
เบลเยี่ยม อิตาลีและ
อังกฤษ โดยมีแผนจะเปิ ดเพิม่ เติมในมิลาน แฟรงก์เฟิ รต์ มิวนิก
สตอกโฮล์มและปารีส
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ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ไ นจี เ รี ย (Nigerian Exchange: NGX)
จัด ตัง้ ตลาดอนุ พนั ธ์แห่ งแรกในแอฟริก าตะวัน ตก Exchange
Traded Derivatives (ETD) market เมื่ อ วั น ที่ 14 เมษายน
2565 พร้อมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์
ไ ด้ แ ก่ NGX 30 แ ล ะ NGX Pension โ ด ย มี Central
Counterparty (CCP) และ NG Clearing ให้บริก ารชาระราคา
แก่ ส มาชิก ส านั ก หัก บัญ ชี ได้แ ก่ Access Bank และ Zenith
Bank อนึ่ง ในระยะเริม่ ต้น มีสมาชิกทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ซอ้ื ขาย 3
รา ย ไ ด้ แ ก่ Cardinal Stone Securities Limited, Meristem
Securities Limited และ APT Securities and Funds Limited
สมาพัน ธ์ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ลก ( World Federation of
Exchanges: WFE) เผยแพร่รายงานแนวปฏิบตั ใิ นการเปิ ดเผย
ข้อมูลสิทธิมนุ ษยชนสาหรับตลาดหลักทรัพย์ โดยรายงานได้
กล่ า วถึง แนวทางการริเ ริ่ม ก าหนดและประเมิน โครงการที่
เกีย่ วข้องกับสิทธิมนุ ษยชนทีม่ อี ยู่ตามหลักการพืน้ ฐานและสิทธิ
ในการท างานของ International Labour Organization (ILO)
และเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (SDGs) ของ UN การยกระดับ
เป้ าหมายขององค์กรจากการมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าให้กบั นัก
ลงทุนไปเป็ นการพิจารณามุมมองของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในวง
กว้าง การสร้างกรณีตวั อย่างสาหรับธุรกิจที่มคี วามรับผิดชอบ
การกาหนดแนวทางดาเนินการเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ชดั เจน โดยมี
ตัวอย่างจากตลาดหลักทรัพย์สมาชิก และการเตรียมพร้อมด้าน
กฎหมายและการกาหนดขัน้ ตอนที่ WFE สามารถดาเนินการได้
เพื่อช่วยสมาชิกในการเปิ ดเผยข้อมูลในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน เอกสารฉบับเต็มที่ https://bit.ly/3KqfF5N
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)
เปิ ดตัว CISI Future Foundation โดยจัดสรรเงินทุน 2.5 ล้าน
ปอนด์ส าหรับ มู ล นิ ธิน้ี ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ส่ ง เสริม ทัก ษะ
ความรูท้ างการเงินและการเรียนรูด้ า้ นการเงินผ่านการให้ทุน ที่
CISI จะพิจ ารณาให้ ทุ น โดยร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รที่ ท างานกับ
เยาวชนที่ข าดโอกาส เพื่อ จัด ท าโครงการใหม่ ท่ีมีแ นวทาง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธทิ ต่ี ้องการเพิม่ ความรูท้ าง
การเงิน
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FTSE Russell ประกาศผลการจัดอันดับประเทศในรอบเดือน
มีนาคม 2565 โดยพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์ได้
เ ข้ า ค า น ว ณ ใ น FTSE World Government Bond Index
(WGBI) ซึง่ คาดว่าจะมีน้าหนักใน WGBI ร้อยละ 0.19 เริม่ มีผล
ในรอบการคานวณดัชนีเดือนพฤศจิกายน 2565 ในส่วนของ
ตราสารทุ น FTSE Russell ประกาศให้ ป ระเทศไอซ์ แ ลนด์
ยกระดับ มาอยู่ ใ นกลุ่ ม ตลาดเกิด ใหม่ ร ะดับ รอง (Secondary
Emerging Market) และได้เ ข้า ร่ ว มค านวณใน FTSE Global
Equity Index Series (GEIS) เริม่ มีผลในรอบการคานวณดัชนี
เดือ นกัน ยายน 2565 ทัง้ นี้ Nasdaq Iceland คาดว่ า จะมี
หลักทรัพย์ของไอซ์แลนด์ 15 ตัว เข้าคานวณดัชนี GEIS
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) มีแ ผนเพิ่ม contract month ในสัญ ญาซื้อ
ขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนี Hang Seng Index (HSI) และ Hang
Seng China Enterprises Index (HSCEI) เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม
ยืดหยุ่นในการเฮดจ์ให้กบั สมาชิก โดยมีกาหนดการที่จะออก
contract month ใหม่น้ี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
Shenzhen Securities Information Company Limited
(SSIC) บริษั ท ผู้จ ัด ท าดัช นี ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ น เจิ้ น
(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ปรับแผนการรวบรวม
ดั ช นี ส า ห รั บ CNI cross-market indexes โ ด ย จ ะ ร ว ม
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นกระดาน ChiNext Board ที่ จ ดทะเบี ย นมา
มากกว่าหนึ่งปี เข้ารวมคานวณในดัชนีดว้ ย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซี่ ย งไฮ้ (Shanghai Stock Exchange:
SSE) ร่ ว มกับ China Securities Index (CSI) ผู้ จ ัด ท าดัช นี
ประกาศเตรียมเปิ ดตัวดัชนี SSE STAR Market Biomedicine
Index ซึง่ จะครอบคลุม 50 หลักทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดสู ง ที่ สุ ด ในหมวดอุ ต สาหกรรม biomedicine,
biomedical engineering และอุตสาหกรรมทางชีวภาพอื่นๆ
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Shenzhen Securities Information Company Limited
(SSIC) บริษั ท ผู้ จ ัด ท าดัช นี ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ซิ นเจิ้ น
(Shenzhen Stock Exchange: SZSE) เผยแพร่ ด ัช นี ใ หม่ 4
ดัชนี ได้แก่ SZSE New Infrastructure 50 Index, CNI CUFE
Carbon Neutral Green Bond Index, CNI CUFE Carbon
Neutral 50 Index แ ล ะ CNI HK Connect New Chinese
Products 50 Index ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ โดยเน้นด้านดัชนีสเี ขียว อาทิ ความเป็ นกลางทางคาร์บอน
และขยายขอบเขตการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งเน้นด้านการผลิตสินค้า
ของจีนที่มคี ุณภาพและเน้นไฮเอนด์ เพื่อใช้ในการออกกองทุน
ดัชนี
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) โดย JPX Market Innovation & Research, Inc. (JPXI)
ขยายบริการในการส่งเสริมการซือ้ ขายโดยใช้เทคโนโลยีและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับผูส้ นใจด้านวิทยาการข้อมูลผ่านโครงการ
"J-Quants" โดยเปิ ดตัวบริการใหม่ J-Quants API (beta) ซึง่ จะ
ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก่อนเปิ ดตัวเต็มรูปแบบภายใน
ครึ่งแรกของปี 2565 นี้ ทัง้ นี้ ข้อมูลที่จะให้บริการแก่นักลงทุน
บุ ค คลเพิ่ม ผ่ า น J-Quants API (beta) ได้แ ก่ ข้อ มูลราคาของ
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ โ ตเกี ย ว
(Tokyo Stock Exchange: TSE) และข้ อ มู ล งบการเงิ น ของ
บริษัท รายไตรมาสย้อ นหลัง ไปตัง้ แต่ ปี 2560 ทัง้ นี้ ก่ อ นการ
เปิ ดตัว แบบเต็ ม รู ป แบบ JPXI จะเปิ ดโครงการน าร่ อ งก่ อ น
ล่วงหน้าหนึ่งเดือนให้ผสู้ นใจเข้าทดสอบใช้งาน โดยจะคัดเลือก
ด้ว ยการสุ่ม จากผู้สมัค รทัง้ หมด ผู้ไ ด้ร ับ เลือ กจะได้ร ับ Early
Access NFT จาก JPXI เพื่อเป็ นการระบุตวั ตนผูใ้ ช้แทนการใช้
username และ password แบบเดิม นอกจากนี้ JPXI ยังเตรียม
เปิ ด การแข่ง ขัน J-Quants Data Analysis ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ท่ี 3
โดยเป็ น การแข่ ง ขัน การใช้ วิเ คราะห์ ข้อ มู ล บนแพลทฟอร์ ม
Kaggle ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมระดับโลกในการใช้แข่งขันวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยผู้ เ ข้า ร่ ว มแข่ ง ขัน จะใช้ข้อ มู ล ที่เ ตรีย มไว้ใ ห้ส าหรับ การ
วิเคราะห์เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
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ตลาดโภคภัณฑ์โตเกี ยว (Tokyo Commodity Exchange:
TOCOM) เปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาฟิ ว เจอร์สอ้า งอิง ก๊ า ซแอลเอ็น จี
(Platts JKM) และเปลี่ยนการซื้อขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้า งอิง
ไฟฟ้ าจาก trial ให้เป็ น permanent listing ในวันที่ 4 เมษายน
2565 และจะพัฒ นาแพลทฟอร์ม ให้ส ามารถซื้อ ขายสัญ ญา
ไฟฟ้ าและพลังงานได้ในแพลทฟอร์มเดียวกัน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์เทลอาวี ฟ (Tel-Aviv Stock Exchange:
TASE) ปรับ เกณฑ์ ก ารค านวณดัช นี ต ราสารหนี้ (All New
Bond Index Methodology) โดยจะค านวณอัต โนมัติ แ ละจะ
อัพเดททุกเดือน จากเดิมปี ละ 2 ครัง้ เพื่อยกระดับการบริหาร
ดัช นี ใ ห้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลและการค านวณดัช นี
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange:
SIX) รั บ ETP อ้ า ง อิ ง ดั ช นี The Nasdaq Crypto Index
Europe™ ซึง่ วัดผลการดาเนินงานของตลาดสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ใน
ภาพรวม ETP ดังกล่าวออกโดย Hashdex ผู้จดั การสินทรัพย์
คริปโตชัน้ นาของโลก และมีกาหนดเริม่ ซือ้ ขายที่ SIX ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) เปิ ดตัวดัชนีใหม่ 4 ดัชนี เพื่อ
ลดความเสี่ ย งด้ า นเงิ น ปั นผล โดยดัช นี ใ หม่ น้ี จ ะสะท้ อ น
ผลตอบแทนจากดัชนี IBEX35® โดยหักเงินปั นผลด้วยค่าคงที่
รายปี ประกอบด้วย ดัชนี IBEX 35® TR Decrement 400 P,
IBEX 35® TR Decrement 450 P, IBEX 35® TR
Decrement 4.5% แ ล ะ IBEX 35® TR Decrement
5.0% ทัง้ นี้ ดัชนี น้ีจ ะน ามาใช้อ้า งอิงผลิต ภัณฑ์ท างการเงิน
อื่นๆ ต่อไป
Cboe Global Markets (Cboe) เ ปิ ด ซื้ อ ข า ย สั ญ ญ า
ฟิ วเจอร์สและออปชันอ้
่ างอิงดัชนีหุ้นรายประเทศ ได้แก่ Cboe
Italy 40, Cboe Norway 25, Cboe Spain 35 แ ล ะ Cboe
Sweden 30 เพื่อซื้อขายบนตลาด Cboe Europe Derivatives
(CEDX) ในวัน ที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี EuroCCP เป็ น
หน่วยงานชาระราคา
CME Group เตรี ย มเปิ ดซื้ อ ขายสั ญ ญาออปชั น่ อ้ า งอิ ง
อะลูมิเ นี ย มแบบส่ ง มอบจริง ในวัน ที่ 23 พฤษภาคม 2565
ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับ
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CME Group เตรียมเปิ ดซือ้ ขายสัญญาฟิ วเจอร์สอ้างอิงข้าวสาลี
แคนาดา (Platts) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยจะชาระราคา
เป็ นเงินสด ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับ
CME Group เตรีย มเปิ ด ซื้อ ขายสัญ ญาออปชัน่ อ้า งอิง สิน ค้า
ทองคา เงิน และทองแดง แบบรายสัปดาห์ ทุกวันจันทร์และวัน
พุ ธ และสัญ ญาฟิ วเจอร์ ส อ้ า งอิ ง Micro Copper ในวัน ที่ 2
พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการอนุมตั จิ ากหน่วยงานกากับ
HANetf เปิ ดตัว EV Charging Infrastructure ETF ซึ่งติดตาม
ดั ช นี Solactive Electric Vehicle Charging Infrastructure
Index นับเป็ น ETF กองทุนแรกในโลกที่เปิ ดการเข้าถึงหมวด
อุ ต สาหกรรมโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การชาร์ จ ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นกั ลงทุนได้เข้าถึงหมวดอุตสาหกรรม EV
ที่คาดการณ์ ว่าจะเติบโตสูงมาก โดยจะมีสดั ส่วนที่ร้อยละ 60
ภายในปี 2583
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ส านั ก หัก บัญ ชี ซ าอุ ดิ อ าระเบี ย (Muqassa) ประกาศเปิ ด
ให้บริการชาระราคาพันธบัตรซือ้ คืนระยะสัน้ หรือ Repurchase
Agreement (REPO) Clearing Service แก่ ส ม าชิ ก แ ละ นั ก
ลงทุน โดยมีศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย (Edaa)
เป็ นผู้ทารายการส่งมอบ มุ่งลดความเสีย่ ง เพิม่ ความโปร่งใส
และย้ายสภาพคล่องจากตลาดกูย้ มื แบบ unsecured สู่ secured
ด้วยต้นทุนต่า
Clearstream ร่ ว มเป็ นพัน ธมิต รกับ FNZ แพลทฟอร์ ม การ
บริหารความมัง่ คัง่ มุ่ง เพิ่มความโปร่ง ใสในอุต สาหกรรมการ
บริหารจัดการกองทุนในสหราชอาณาจักรและยุโรป ผ่านการ
พัฒ นา business intelligence solution ใหม่ ท่ี ท ัน สมัย ที่ ใ ช้
สาหรับการจัดการกับรูปแบบการตัดสินใจของผูจ้ ดั การกองทุน
LCH รับ Commonwealth Bank of Australia (CBA) เข้าเป็ น
สมาชิก นับเป็ นสถาบันการเงินจากออสเตรเลียแห่งแรกทีเ่ ข้ามา
เป็ น สมาชิก ของสานัก หัก บัญ ชีเ พื่อใช้บ ริก าร RepoClear ซึ่ง
ปั จจุบนั ให้บริการสาหรับตราสารหนี้สกุลเงินยูโร ใน 13 ตลาด
แสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อ RepoClear ทีม่ าจากนอกภูมภิ าค
ยุโรป
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ตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX) ประสบความสาเร็จ
ในการเปิ ดตัวแพลทฟอร์มชาระราคาใหม่สาหรับตลาดนอร์ดกิ
โ ด ย แ พ ล ท ฟ อ ร์ ม นี้ ไ ด้ น า เ ข้ า ร ว ม ใ น SIX Post Trade
Architecture (PTA) ทัง้ นี้ แพลทฟอร์ ม ใหม่ ส ามารถรองรับ
รายการชาระราคา 10 ล้านรายการต่ อวัน โดย SIX มีแผนจะ
ขยายประสิทธิภาพของระบบเพิม่ ขึน้ และตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ ตลาดซือ้
ขายในแพลทฟอร์มใหม่น้ดี ว้ ย
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)
พัฒนาต้นแบบในการศึกษาการใช้สกุลเงินดิจทิ ลั ของธนาคาร
ก ล า ง ( Central Bank Digital Currency: CBDC) ใ น
กระบวนการหักบัญ ชีแ ละการช าระบัญ ชีข องสหรัฐฯ โดยใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี DLT ต้ น แบบนี้ เ รีย กว่ า “Project
Lithium” ซึ่ง จะรวมถึ ง การศึก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการใช้
CBDC ทาธุรกรรมแบบเรียลไทม์ รวมถึงทดสอบกระบวนการ
ช าระราคาหากมีก ารส่ ง มอบและช าระเงิน ในเวลาเดีย วกัน
(atomic settlement) โดยคาดว่ าการใช้ CBDC จะช่ วยให้ลด
ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา แก้ปั ญหาสภาพคล่อ งที่ติด ขัด เพิ่ม
ประสิทธิภาพของเงินทุน เพิม่ ความโปร่งใสของการกากับดูแล
และสร้างความมันใจในการส่
่
งมอบเงินสดและหลักทรัพย์
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บริษทั รีฟินิ ทีฟ (Refinitiv) ได้เผยแพร่รายงานจากการสารวจ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทางานด้านการเงิน ทัง้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน
และอัตราแลกเปลีย่ น โดยเผยว่าร้อยละ 44 ของปริมาณการซือ้
ขายตราสารทุนในปั จจุบนั ใช้กระบวนการออโตเมชัน่ และจะให้
ความส าคัญ มากกว่ า กระบวนการอื่น ๆ ใน 1-3 ปี ข้า งหน้ า
ในขณะทีร่ อ้ ยละ 58 ของผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน มองว่ากระบวนการสื่อสารกับลูกค้า
และคู่ค้าผ่านช่องทางดิจทิ ลั ถือเป็ นช่องทางที่สาคัญที่สุด โดย
ร้อ ยละ 61 ของผู้ ต อบแบบสอบถาม มีก ารซื้อ ข้อ มู ล อัต รา
แลกเปลี่ยนอ้างอิงเนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้เอง
และมองว่าดีลเลอร์มสี ่วนสาคัญทีส่ ุดในการตัง้ ราคาซือ้ ขายตรา
สารหนี้
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าตาร์ (Qatar Stock Exchange: QSE)
เลือ กให้ ก ลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ล อนดอน (London Stock
Exchange Group: LSEG) เป็ นผู้ พ ัฒ นาระบบซื้อ ขาย และ
ระบบกากับดูแลการซือ้ ขายให้แก่ QSE แทนระบบซื้อขายเดิม
รวมถึงพัฒนาระบบชาระราคาใหม่ ซึง่ จะช่วยให้ QSE สามารถ
ขยายการให้บริการซื้อขายอนุ พนั ธ์ได้ในอนาคต โดยระบบที่
QSE เลือกใช้เป็ นเทคโนโลยีเดียวกับที่ LSEG ใช้ในปั จจุบนั
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ศู น ย์ น วัต กรรมของธนาคารเพื่ อ การช าระบัญ ชี ร ะหว่ า ง
ประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) และ
ธนาคารกลางอิ นโดนี เซีย จัด Hackathon ในช่วงของการเป็ น
เจ้าภาพ G20 โดยมุ่งพัฒนาโซลูชนในการออกและกระจายเงิ
ั่
น
สกุลดิจทิ ลั ของธนาคารกลาง (CBDC) ทัง้ ในระดับรายใหญ่และ
ประชาชนทัวไป
่
ตลาดสิ นทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล สวิ ตเซอร์ แ ลนด์ (SIX Digital
Exchange: SDX) และ DAURA ซึ่งเป็ นผู้นาด้านแพลทฟอร์ม
การแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบดิจทิ ลั ประกาศความร่วมมือ
เพื่อยกระดับระบบออกหลักทรัพย์ดจิ ทิ ลั โดยบริษทั ทีเ่ ป็ นลูกค้า
ของ Duara สามารถออกหลักทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้ทนั ทีผ่านศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ของ SDX
European Digital Assets Exchange (EDSX) เตรี ย มเปิ ด
ให้บ ริก ารเป็ น ตลาดการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ใ นรูป แบบดิจิท ัล
ส าหรับ นั ก ลงทุ น สถาบัน และนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยแห่ ง แรกใน
สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ รองรับการซือ้ ขายทัง้ ในตลาดแรกและตลาด
รอง อนึ่ง EDSX มองเห็นโอกาสจากการทีม่ ผี ู้เล่นหลายรายใน
ตลาดให้บริการการแปลงสินทรัพย์ดิจทิ ลั แต่ ยงั ไม่สามารถนา
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เหล่านัน้ มาจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดรองได้
Singtel Group Treasury (SGT) ร่ ว มกับ UOB และ ADDX
ประสบความสาเร็จในการออกหุน้ กูย้ งยื
ั ่ นแบบดิจทิ ลั ทีเ่ ป็ นสกุล
เงิน ต่ า งประเทศ มู ล ค่ า สู ง ที่สุ ด ถึง 100 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
ระยะเวลา 5 ปี
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ETC Group น า XRPetc - ETC Group physical XRP เข้ า
จดทะเบี ย นซื้ อ ขายบนตลาดสิ นทรัพ ย์ ดิ จิ ทั ล เยอรมัน
(Deutsche Bourse Xetra) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดย
สามารถซือ้ ขายได้ทงั ้ สกุลเงินดอลลาร์สรอ. และยูโร ทัง้ นี้ XRP
เป็ นสกุ ล เงิน ดิจิท ัล ที่อ อกโดย Ripple ซึ่ง เป็ นแพลทฟอร์ ม
สาหรับรับและส่งเงินในรูปแบบของสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั โดยปั จจุบนั
ETC Group มีผลิตภัณฑ์ท่อี ้างอิงสกุลเงินดิจิทลั ที่ซ้อื ขายบน
Xetra แล้ว 10 สกุ ล เงิน ได้แ ก่ Bitcoin, Ethereum, Solana,
Cardano, Polkadot, Litecoin, Avalanche, Cosmos,
Polygon และ Uniswap
CME Group และ CF Benchmarks ซึ่ง เป็ นผู้ น าด้ า นการ
เผยแพร่ดชั นีอ้างอิงสกุลเงินดิจทิ ลั ประกาศแผนการเผยแพร่
ราคาอ้างอิงสกุลเงินดิจทิ ลั และดัชนีอ้างอิงสกุลเงินดิจทิ ลั 11
สกุ ล เงิน แบบเรีย ลไทม์ ได้แ ก่ Algorand, Cosmos, Solana,
Bitcoin Cash, Litecoin, Stella, Lumens, Cardano,
Polkadot, Chainlink, Polygon และ Uniswap ซึ่ง ครอบคลุ ม
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทลั ที่ลงทุนได้
ทัง้ หมดในปั จจุบนั อัตราอ้างอิงแต่ละรายการจะแสดงราคาเป็ น
ดอลลาร์สรอ. ของแต่ละสกุลเงินดิจทิ ลั ซึง่ จะเผยแพร่วนั ละครัง้
ในเวลา 16.00 น. ตามเวลาลอนดอน ในขณะทีด่ ชั นีเรียลไทม์
แต่ละรายการจะเผยแพร่ทุกวินาที 24 ชัวโมงต่
่
อวัน 365 วันต่อ
ปี การจัดทาราคาอ้างอิงและดัชนีน้อี อกแบบมาเพื่อให้นักลงทุน
หรือผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ สามารถจัดการความเสีย่ งด้านราคาสกุล
เงิน ดิจิท ัล หรือ สร้า งผลิต ภัณฑ์ท่ีมีโ ครงสร้า งอย่ า ง ETF ได้
อย่างมันใจและแม่
่
นยายิง่ ขึน้
IDEG Asset Management (IDEG) เ ปิ ด ตั ว IDEG Terra
Enhanced Tracker SP ตัวแรกของโลก ซึง่ Terra Enhanced
Tracker จะลงทุนในเหรียญ LUNA ของ Terra อนึ่ง ปั จจุบ ัน
Terra เป็ น แพลทฟอร์ม smart-contract ที่มีมูลค่ า เป็ น อัน ดับ
สองของโลกรองจาก Ethereum
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) รับ
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF เข้า จด
ทะเบีย น ด้ว ยมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ภายใต้ ก ารจัด การที่ 60 ล้า น
ดอลลาร์สงิ คโปร์ อีทเี อฟดังกล่าวลงทุนในบริษทั ของสิงคโปร์ซง่ึ
จดทะเบียนอยู่ทวโลก
ั่
ทีม่ กี ารปล่อยคาร์บอนต่า 50 อันดับแรก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เปิ ดตัวศูนย์ขอ้ มูลด้านความหลากหลายของ
คณะกรรมการ (Board Diversity Repository) เพื่อช่วยในการ
เข้าถึงข้อมูลและเพิม่ ความโปร่งใส พร้อมได้เพิม่ หมวด “ESG in
Practice” ใน ESG Academy เพื่ อ ปรับ ปรุ ง แนวปฏิบ ัติ ด้ า น
ESG ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ HKEX มุ่งส่งเสริมบริษทั
ผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อความเป็ นเลิศด้านความหลากหลายและ
ESG เพื่อให้ HKEX คงความเป็ นผูน้ าด้านการกากับกิจการและ
ศูนย์กลาง ESG ในเอเชีย
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) ร่ ว มกับ FTSE Russell เปิ ดตัว ดัช นี FTSE JPX Net
Zero Japan 500 และดัชนี FTSE JPX Net Zero Japan 200
ซึ่ ง ปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรฐาน Climate Transition Benchmark
(CTB) ของสหภาพยุโรป ทาให้ผลู้ งทุนสามารถจัดสรรเงินลงทุน
เพื่อบรรลุเป้ าหมาย net zero ในอนาคต
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฮิ ตาชิ (Hitachi) บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์
โนมูระ และบริ ษทั บูสทรี (BOOSTRY) เผยถึงความร่วมมือใน
การออก "Digitally Tracked Green Bond" ส าหรับ ผู้ ล งทุ น
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกในญีป่ ่ นุ โดยใช้รปู แบบโทเคนการรักษาความ
ปลอดภั ย ส าหรั บ พั น ธบั ต รที่ ใ ช้ บ ล็ อ คเชน ซึ่ ง จั ด ท าโดย
BOOSTRY
กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ญี่ ปุ่ น (Japan Exchange Group:
JPX) เผยแพร่ Green Bond Framework โดยจัด ท าขึ้น ตาม
แนวทางที่ ส อดคล้ อ งกับ Green Bond Principles ประจ าปี
2564 ของ International Capital Market Association (ICMA)
และ Green Bond Guidelines ประจ าปี 2563 ของกระทรวง
สิง่ แวดล้อม
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บลจ. โนมูระ ร่วมมือกับ Solactive เปิ ดตัว NEXT FUNDS
Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund
ซึง่ อ้างอิงดัชนี Solactive Japan ESG Core Index
ตลาดหลักทรัพย์สเปน (BME) รับพันธบัตรเพื่อความยังยื
่ น
มู ล ค่ า 1 พั น ล้ า น ยู โ ร ซึ่ ง อ อ ก โ ด ย Madrid regional
government เข้าซือ้ ขายในตลาดตราสารหนี้ AIAF พันธบัตรนี้
มุ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ด้านความยังยื
่ นสาหรับภูมภิ าคนี้
Helveteq ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่
สอดคล้องกับแนวทาง ESG นา ETP ทีอ่ า้ งอิงสกุลเงินดิจทิ ลั 2
ตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สวิ ตเซอร์แลนด์ (SIX)
ได้แ ก่ Helveteq Bitcoin Zero ETP (BTCO2) และ Helveteq
Ether Zero ETP (ETH20) ซึ่ง ทัง้ สองกองทุ นเป็ น การจ าลอง
ประสิทธิภาพของสินทรัพย์อ้างอิง โดย Helveteq จะนารายได้
ส่วนหนึ่งไปชดเชยผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่เกิดจากการใช้
พลังงานเพื่อพัฒนาสินทรัพย์อา้ งอิง ทัง้ นี้ ทัง้ สอง BTCO2 และ
ETH20 เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จ ั ย “Crypto goes carbon
neutral” ซึ่ง เป็ น ความร่ ว มมือ ระหว่ า ง Helveteq และ Swiss
FinTech Innovation Lab
CME Group เผยถึงปริมาณรวมของสัญญาชดเชยการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนโดยสมัค รใจ (Voluntary Carbon Emissions
Offset Contracts) มีมากกว่า 100,000 สัญญาทีท่ าการซือ้ ขาย
เทียบเท่ากับคาร์บอนออฟเซ็ต 100 ล้านเครดิต หรือเทียบเท่า
CO2 100 ล้านเมตริกตัน เกือบครึง่ หนึ่งของปริมาณการซือ้ ขาย
ทัง้ หมดมาจากยุโรปและตะวันออกกลาง รองลงมา คือ อเมริกา
เหนือและเอเชีย
Intercontinental Exchange (ICE) ประกาศเปิ ด ตัว โซลู ช ัน่
ข้อมูลสาหรับเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลความยังยื
่ นทางการเงิน
ในสหภาพยุ โ รป (European Union Sustainable Finance
Disclosure Regulation: EU SFDR) ที่ออกแบบมาเพื่อให้นัก
ลงทุ น ได้เ ปรีย บเทีย บผลิต ภัณ ฑ์ก ารลงทุ น ที่มีห ลากหลาย
รูปแบบกับหลักการความยังยื
่ น โดยได้กาหนดให้สมาชิกและที่
ปรึกษาทางการเงินจะต้องระบุและเปิ ดเผยผลกระทบด้านความ
ยังยื
่ น พร้อมแจกแจง Principal Adverse Impacts (PAIs) ของ
แต่ ล ะผลิต ภัณ ฑ์ ต ามมาตรฐานข้อ ก าหนดทางเทคนิ ค ของ
European Commission ด้วย
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Intercontinental Exchange (ICE) ร่ ว มเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ
McLaren Racing โดย ICE จะเป็ นสปอนเซอร์ McLaren’s
Extreme E Team ซึ่ ง เป็ นซี รี ส์ ใ หม่ ข องการแข่ ง ขัน ที่ เ ป็ น
all-electric off-road competition ที่มที งั ้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงเป็ นผู้
ขับ ซีรีส์น้ี อ อกแบบขึ้น เพื่อ เน้ น ด้ า นความยัง่ ยืน และความ
หลากหลายในด้ า นกี ฬ า ทั ง้ นี้ จะมี ก ารจั ด ให้ CEO ของ
McLaren พร้อมด้วยตัวแทนผูข้ บั ขีแ่ ละนักวิศวกรเข้าร่วมในพิธี
ลันระฆั
่ งปิ ดตลาดด้วย อนึ่ง ICE ให้ความสาคัญต่อการนาเสนอ
ข้อมูล ESG แก่นกั ลงทุนและบริษทั ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง
จัด หาเครื่อ งมือ เพื่อ สนับ สนุ น ให้บ ริษัท จดทะเบีย นได้ใ ช้เ พื่อ
บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ นด้วย
Intercontinental Exchange (ICE) เปิ ดเผยถึงการให้บริการ
ข้อ มู ล ด้ า นสิ่ง แวดล้อ ม สัง คม และธรรมาภิ บ าล (ESG) ได้
ครอบคลุ ม ข้ อ มู ล ของหลั ก ทรั พ ย์ แ บบ mortgaged-backed
มากกว่า 1.5 ล้านหลักทรัพย์ และตราสารหนี้รวมกว่า 3 ล้าน
รายการ
ตลาดหลักทรัพย์บราซิ ล (B3) เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรอย่างเป็ น
ทางการกับโครงการ Mobilising Institutional Capital Through
Listed Product Structures (MOBILIST) ของรัฐ บาลสหราช
อาณาจักรซึ่งเป็ นโครงการที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนเพื่อตอบ
โจทย์เป้ าหมายเพื่อความยังยื
่ น (SDGs)
GlobalXL เปิ ด ตัว กองทุ น Green Building ETF โดยอ้ า งอิง
ดัชนี Solactive Green Building Index
International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) เผยถึงมุมมองต่อการซื้อขายคาร์บอนผ่านการเผยแพร่
บทวิ เ คราะห์ เ รื่ อ ง Implications of the FRTB for Carbon
Certificates, A Global Perspective
Global Green Finance Index (GGFI) เผยถึงผลการประเมิน
ดัชนี GGFI ครัง้ ที่ 9 ของศูนย์กลางทางการเงินทัง้ 81 แห่งทัว่
โลก ระบุว่า ลอนดอนและอัมสเตอร์ดมั ยังคงรักษาอันดับทีห่ นึ่ง
และสอง ในขณะที่นิวยอร์กขึ้น จากเดิม อันดับ 13 มาอยู่ใน 5
อันดับแรก อนึ่ง สาหรับกรุงเทพฯ นัน้ อยู่ในลาดับที่ 59 ลดลง
จากเดิม 2 อันดับ
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฮ่ อ งกง (Hong Kong Exchanges and
Clearing: HKEX) เผย แพ ร่ เ อกสา ร ( information paper)
เกีย่ วกับการปรับเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ทจ่ี ะสอดรับ
กับแนวปฏิบตั ใิ หม่ทก่ี .ล.ต.ฮ่องกงกาหนด ซึง่ เกีย่ วข้องกับการ
ปฏิบตั ขิ องผูอ้ อกหลักทรัพย์และสถาบันตัวกลางในขัน้ ตอนการ
สารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ (book building) โดยเกณฑ์
ทีป่ รับใหม่น้ีจะเริม่ ใช้กบั ผูย้ ่นื คาขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ราย
ใหม่ทย่ี ่นื หลังวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็ นต้นไป อนึ่ง เกณฑ์ท่ี
ก.ล.ต.ฮ่องกงออกครอบคลุมถึงกองรีท (REIT Code) ด้วย
IOSCO เผยแพร่ รายงานเกี่ยวกับประเด็นข้อ มูลการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ( market data) ในตลาดรอง โดยระบุ เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญต่อการค้นพบราคาและการสร้างตลาดที่
เป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเสนอ 3 ประเด็นให้หน่วยงาน
ก ากับ ดู แ ลพิ จ ารณาในการก ากับ ข้อ มู ล ซื้อ ขายของตลาด
หลัก ทรัพ ย์และตลาด OTC ได้แ ก่ 1) ข้อมูลก่อ นการซื้อ ขาย
(คาสังหรื
่ อคาเสนอซื้อขาย) และข้อมูลหลังการซื้อขาย (ข้อมูล
การทารายการ) มีความสาคัญต่อการความโปร่งใสในการซื้อ
ขาย 2) จัดให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลการซือ้ ขายได้อย่างเป็ นธรรม
ซึ่งครอบคลุม ถึง ข้อมูลราคา เงื่อนไขการเชื่อมต่ อและกลไก
ราคาและการเข้าถึงทุกตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง และ 3) การรวบรวม
ข้อ มู ล ไว้ ท่ี เ ดี ย วจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ช่ ว ยลด
ค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบข้อมูลสภาพคล่องได้
IOSCO เผยแพร่รายงานเกีย่ วกับตลาดตราสารหนี้ ในฐานะที่
เป็ นตัวผลักดันสภาพคล่องในช่วงความตึงเครียดในตลาดจาก
การระบาดของไวรัส พร้อมออกแนวปฏิบตั ิท่ดี ีเพื่อใช้ในการ
จัดการซื้อขายกองทุน ETF ด้วย โดยขอความเห็นต่ อทัง้ สอง
รายงานภายในวัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2565 และ 6 กรกฎาคม
2565 ตามลาดับ
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หน่ วยงานก ากับ ดู แ ลตลาดเงิ น และตลาดทุ น สิ ง คโปร์
(Monetary Authority of Singapore: MAS) แ ล ะ
กระทรวงการคลังออสเตรเลีย (Australia Treasury) ลงนาม
ในข้อตกลง Australia-Singapore FinTech Bridge Agreement
ยกระดับความร่วมมือทางด้านฟิ นเทคของทัง้ สองประเทศ ทัง้ ใน
ด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาระบบนิเวศ นโยบายภาครัฐ
รวมถึงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ธุรกิจด้านฟิ นเทค และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ

ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม อสโคว์ (Moscow Exchange: MOEX)
รายงานผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 ทีร่ ายได้ในส่วน
ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันยั
่ งคงเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 15.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา คิดเป็ นเงิน 10,647.8 ล้าน
รูเบิลรัสเซีย ทังนี
้ ้ สืบเนื่องจากปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มาก
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ดี MOEX คาดว่า
ปริมาณการซือ้ ขายจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญติดต่อกันไปอีกหลาย
ไตรมาสนับจากนี้
กรมสรรพากรของสหราชอาณาจัก ร (HM Revenue and
Customs: HMRC) ประกาศถอนตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์
(Moscow Exchange: MOEX) อ อ ก จ า ก ก า ร เ ป็ น ต ล า ด
หลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การยอมรับ (recognized stock exchange)
ซึง่ ส่งผลให้นักลงทุนสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหากลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ใน MOEX ใน
อนาคต อย่างไรก็ดี ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ทม่ี กี ารลงทุนอยู่แล้วใน
ปั จจุบนั ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นไปตามมาตรการคว่ าบาตรของรัฐบาล
สหราชอาณาจักรทีม่ ตี ่อรัสเซีย
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริ กา (U.S. Treasury) ยกระดับ
มาตรการคว่าบาตรรัสเซีย เพื่อสกัดกัน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของรัสเซีย โดยจะระงับการทาธุรกรรมของธนาคารรายใหญ่
ได้แก่ Skerbank และ Alfa-Bank และครอบคลุมไปถึงครอบครัว
ของปูตนิ และผูม้ สี ่วนร่วมก่อสงคราม นอกจากนี้ ได้มคี าสังจาก
่
ประธานาธิบดี ห้ามการลงทุนใหม่ในรัสเซียด้วย
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ลงนามต่ออายุสญ
ั ญความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานชาระ
ราคาหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (SET CLEAR) พร้อมร่วมหารือความเป็ นไปได้ในการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือ่ มโยงต่างประเทศ การแลกเปลีย่ นข้อมูลการพัฒนาช่องทางระดมทุนสาหรับ
SME และ Startups การพัฒนาตลาดซือ้ ขายคาร์บอน และตลาดสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เป็ นต้น
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