
 

 

 

 שמזיז את הגבינה של עולם הכספיםהענף  –חדשנות פיננסית 

 

 

ואילו הארנקים הדיגיטליים יגדילו את חלקם בעוגת  2019ב  35%לעומת  25%ל  2023התחזית היא שחלקם של כרטיסי האשראי מסך אמצעי התשלום יירד עד 

 . 25%מ..  35%התשלומים הכוללת באותה תקופה ל 

האמריקאי, בפועל סין היא המובילה העולמית בתחום הזה. היקף השימוש באמצעי תשלום מאפיינת את השוק בעוד שרובנו מניחים שהחדשנות הפיננסית 

טריליון דולר)!(. בכך מהווה סין מובילה עולמית בתחום הזה. הזינוק בשימוש באמצעי  36דיגיטליים בסין עלה בחמש השנים האחרונות משני טריליון דולר      ל 

ה מהכפר לעיר, אלא גם בשל העובדה שהשימוש גיאוגרפיים אשר מניעים אוכלוסיה צעיר –השינויים הדמוגרפיים תשלום דיגיטליים בסין נובע לא רק בשל 

עשות קפיצת מדרגה טכנולוגית לעבר התשלומים הדיגיטליים. הכניסה את הסינים ל הניעההכניסה של הטלפונים החכמים ובכרטיסי אשראי בסין לא היה נפוץ 

נסחרת בשווי  FINVOLUTION (FINV)הרחבה של אמצעי התשלום הדיגיטליים היוו את הגורם העיקרי אשר בזכותו קמו להן חברות סיניות רבות בתחום. חברת 

מיליון דולר בלבד. חברת  30הכנסותיה עמדו על  2015ארד דולר לאחר שבשנת מילי 1.18הכנסות בהיקף של  2020גה בשנת ימיליארד דולר והצ 2.1של 

UPSTART (UPST נסחרת לפי שווי של קרוב ל )ל  2017מיליון דולר ב  57מיליארד דולר והכנסותיה קפצו בשיעור של פי חמש בארבע השנים האחרונות, מ  10

ויים יחסיים נמוכים לעומת חברותיהן האמריקאיות בשל מקדם הסיכון הגבוה שהמשקיעים דורשים על . רוב החברות הסיניות זוכות לשו2020מיליון דולר ב  290

 חברות שמרכזן בסין. עם זאת, חלק ניכר מהחברות הללו החלו לזכות בעת האחרונה להכרה גוברת בשל הדוחות הכספיים המרשימים שהן הציגו.

כה אשר תשנה בשנים הקרובות את העולם הפיננסי המסורתי כפי שאנחנו מכירים אותו. לדעתנו, העולם של החדשנות הפיננסית נמצא בעיצומה של מהפי

 הסקטור החדשני הזה הן רבות ובשל כך יש להקצות לו נתח ראוי בתיק ההשקעות. ההזדמנויות שטומן בחובו

   

 

        

        

     

   

      

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 :נכתב על ידי              

 , ראשימנהל השקעות ,   ידן אזולאיע             

 בית השקעותסיגמא                       

 

 

       שבועיזרקור  

13.06.2021 
 

. הצגתה של האפליקציה היוותה חידוש של מגוון אמצעי התשלומים "APPLE PAY" - לפני כמה שבועות החלה לפעול בישראל אפליקציית התשלומים של אפל

 אך בעולם, שוק התשלומים הדיגיטליים נמצא כבר כמה שנים ומציג שיעורי צמיחה גבוהים מאוד. העולם של חדשנות פיננסית מקיף מספר תחומים, .בישראל

ט ולא השתנה שינוי טקטוני בענף שכמע הביניהם: ארנק דיגיטלי, אמצעי תשלום סלולריים, פלטפורמות של מתן הלוואות ועוד. העולם של החדשנות הפיננסית מהוו

כמו בנקים מבחינת מגוון השירותים שהוא מציע. החברות אשר מספקות שירותים שהם בבחינת חדשנות פיננסית מהוות איום על המוסדות הפיננסיים המוכרים 

עה אנושה בפעילות. לחברות וחברות כרטיסי אשראי ונראה שאם אלו לא ישכילו לבצע את ההתאמות הנדרשות במודלים העסקיים שלהם, הם עלולים לספוג פגי

בנק הפועלים  החדשנות הפיננסית יש מספר יתרונות מובנים על פני התעשייה הפיננסית המסורתית. ראשית, הנגישות אל ומהלקוחות היא גבוהה יותר. לקוח של

מלאכותית  ר פעילותן מתבססת על אינטיליגנציות אשלמשל אינו יכול לבקש הלוואה מבנק לאומי אם אינו מחזיק בחשבון בלאומי. הפלטפורמות הדיגיטליות השונ

(AI)דרש להיות לקוח של אחת הפלטפורמות. החברות הללו כובשות את שוק ההלוואות ימבלי שהלקוח הפוטנציאלי י ( מסוגלות להעניק הלוואות )ולקבל פקדונות

. היתרון הנוסף הוא קלות השימוש. החברות הפיננסיות 2013ב  5% לעומת 38%)בעיקר הלא מובטחות( בקצב גבוה מאוד. חלקן בשוק הזה עומד כיום על 

את  דיין מקבלים צ'קים( ולמעשה הופכותהחדשניות מאפשרות ללקוח לצרוך שירותים פיננסיים מבלי שיצטרך לקחת עימו כרטיס אשראי/צ'קים )כן, יש כאלו שע

 הטלפון החכם לאמצעי תשלום.

רק בנגישות  נמצא" איום משמעותי על המערכת הבנקאית/פיננסית ובעיקר על חברות כרטיסי האשראי. האיום אינו בכך, מהוות חברות ה"חדשנות הפיננסית

מאחר ומדובר בפלטפורמות דיגיטליות שיש ביכולתן לפנות לקהל עצום בצורה ובקלות השימוש של האמצעים הפיננסיים החדשניים, כי אם במודל העסקי שלהן. 

ם שעדיין מספקים חלק גדול מהשירותים שלהם בסניפים פיזיים, עלות גיוס הלקוחות שלהם נמוכה משמעותית מזו של הבנקים/חברות קלה מאוד בניגוד לבנקי

, בעוד שבעבור אותה פעולה, חברת כרטיסי האשראי תידרש 20$כרטיסי האשראי. ניתן לראות בגרף המצורף מטה שעלות רכישת לקוח לארנק דיגיטלי עומדת על 

 .1500$-250$בין  להשקיע

 



 

 

עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאסיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: "
 בין השאר, בעלת, ( ומתוקף כך"קשורים גופים" :יחד )להלן למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד בשוק ההון ומשכך הינה

נתונים, ידיעות, ה , המידע,סקירההמסמך זה, לרבות ידם.  על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה
( מסופקים כשירות " לפי הענייןהסקירהאו " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "טקסט ו/או תמונות תחזיות, , , דעותניתוחים, הערכות

זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי בסקירה אין לקוראים. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  ו/או מקורות מידע

ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות שכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה הסקירה ומ
ובכל מקרה אינה  ויש לראות את הדברים הכתובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטיההנפקה של  מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי
ו/או בסקירה המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע מבלי לגרוע מכלליות האמור,  שמוזכרים.

ככל לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו,  , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/אוכשלמים וכממצים
במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או שמוזכרים, 

ם של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדי
השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או 

הנכסים , מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק. ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי שה דגשומו המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה

ו/או קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע  .והצרכים הייחודיים של כל משקיע
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה 
עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, עם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מט

פיננסיים לרבות הנכסים הלהחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים 
תקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע סיגמא להקבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

והיא מקבוצת סיגמא אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
ו ביצועים אחרים של נכסים פיננסים ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/א .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

 ו/או מדדים וכיוצ"ב בסקירה, אין בכך בכדי להבטיח תשואות/ דירוגים/ ביצועים דומים בעתיד. 

 

 

 


