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ניתוח שוק המטבעות והנכסים הדיגיטליים הישראלי
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*2020-2022, ישראלGoogle-ב" קריפטו"מידת הפופולאריות של חיפוש המילה 
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רביםישראליםמשקיעיםשלהמיקודבתחוםלהיותהופכיםדיגיטלייםונכסיםמטבעות

משקיעיםאלף200-כלפחותקיימיםבישראלכימוערך,כיום

3-4%-כהמהווים,הדיגיטלייםוהנכסיםהמטבעותבתחוםפעילים

שיעורכיניכרבינלאומיתבהשוואה.הבוגרתמהאוכלוסייה

4.5%שלהערכה)מבריטניהמהותיתשונהאינוהמשקיעים

10%-מלמעלה)ב"מארהנמוךאך,2(הבוגרתמהאוכלוסייה

.3(הבוגרתמהאוכלוסייה

200כי לפחות מוערך 
אלף ישראלים משקיעים  

בשוק המטבעות  
והנכסים הדיגיטליים

בנוסף בוצע ממוצע לכל רבעון. ביחס לנקודה הגבוהה ביותר של חיפוש המושג בתקופת הזמן הנתון0-100מידת הפופולאריות נקבעת כיחס של [1]
[2]FCA: Cryptoasset consumer research

[3]Statista :Cryptocurrency adoption
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בארץהטיפוסייםהקריפטומשקיעימיהם

םי גבר
ממשקיעי הקריפטו  70%-כ

בישראל הם גברים

משכילים  
הם בעלי 58%-כ

השכלה אקדמאית

משקיעים בהיקפים נמוכים  
מחזיקים בשווי מטבעות הקטן  72%-כ
96%-כ, יתר על כן₪ 10,000-מ

₪  100,000-מחזיקים בשווי הקטן מ

חדשים בתחום
טרם80%-מלמעלה

ניסו למשוך כסף בחזרה 
למערכת הבנקאית

חוששים מהונאות
חוו  מהמשקיעים 30%-כ

הונאה או מכירים מישהו 
שחווה הונאה בתחום

םצעירי 
בניהםמהמשקיעים55%-כ

40%-לבהשוואהוזו21-40
הבוגרתבאוכלוסייהמשיעורם
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לתהליךמטבעותחלפן:בסיסייםשירותיםבשניצורךישדיגיטלייםנכסיםולהחזיקלרכושבכדי

נבנההדיגיטלייםוהנכסיםהמטבעותששוקלמרות.המטבעותלאחסוןדיגיטליוארנקהרכישה

להעניקבעולםפרטייםואנשיםגופיםהחלו,במתווכיםתלויהשאינהמבוזרתכלכלהלאפשרבכדי

.מטבעותשלואחסוןקנייהבעבורמרוכזיםשירותים

מפוקחותהלאלזירותמשקיעיםומניענמוךהשירותיםנותניהיצע

לחוותעשוייםמשקיעים,ראשית.בעיותלמספרמובילהמפוקחהלאבמרחבהמסחרהתרחשות

מקבלתאינההבנקאיתהמערכת,שנית.פעולותביצועבעתדיגיטלייםנכסיםשלוגניבותהונאות

,לבעיהמודעיםשאינםרביםמשקיעיםולכןבינלאומיותמסחרבפלטפורמותשמקורםמסחרכספי

.לחשבוןהכספיםהפקדתבעתרקבהלהיתקלעלולים

נותני שירותים בתחום המטבעות והנכסים הדיגיטליים

בהיעדר היצע נותני 
מרבית  , שירותים מפוקחים

המשקיעים פונים למרחב 
הלא מפוקח

מקומי

בינלאומי

לא מפוקחמפוקח

חלפנים 
פרטיים

,בישראל.הרגולטורילמרחבאלושירותיםנותניאתלהכניסמדינותהחליטוהאחרונותבשנים

להיוםנכוןכילצייןיש)קטןהואהמפוקחיםהדיגיטלייםוהנכסיםהמטבעותשירותינותניהיצע

עליתר.(עיסוקהמשךהיתרמתוקףאלארישיוןמתוקףפועליםאינםהמפוקחיםהשירותיםנותני

שאינםלגופיםבהשוואהמטבעותשלנמוךמספרמציעיםהמפוקחיםהשירותיםנותני,לרוב,כן

י"עאםבין,מפוקחהלאהמרחבדרךמטבעותלרכושישראליםמשקיעיםמניעיםאלו.מפוקחים

מוסדרתשאינהרכישהי"עאומפוקחיםשאינםבינלאומייםמטבעוחלפנימסחרמזירותרכישה

חלקרקכימוערך.(מטבעותלקבלתבתמורהבנקאיתהעברהאובמזומןתשלוםדרך)פרטימאדם

ישראליםחלפנים/מסחרפלטפורמותדרךהינודיגיטלייםבמטבעותהישראלימהמסחרקטן

.מפוקחים

עיקר הפעילות
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הבנקאיתלמערכתאתגרמציביםהדיגיטלייםהנכסים

שוק המטבעות והנכסים הדיגיטליים מהווה הזדמנות לגיוון הפעילות וליצירת מקורות הכנסה נוספים  

:לצד ההזדמנויות בשוק קיים גם אתגר משמעותי. בעבור גופים פיננסיים

ותיקיםפיננסייםשירותילשחקניעסקיתהזדמנות

חברת בת  . הקימה חברת בת לנכסים דיגיטלייםFidelityקרן ההשקעות האמריקאית 

זו מספקת שירותי משמורנות של מטבעות דיגיטליים ואף הנפיקה תעודת סל אשר 

החל מפברואר האחרוןנסחרת בבורסה בפרנקפורט 

ל "מבוססים בחוהחלו גופים פיננסיים , עם כניסתם של משקיעים והתפתחות רגולציה בתחום

.  להתעניין בהדרגה בתחום ואף החלו בפעילות בו

בצמיחה מהירהשוק 

היעדר שחקנים מבוססים בשוק

סגמנט צרכני מעניין

חוסר וודאות רגולטורית

אתגריםהזדמנויות

החל להציע פלטפורמה לשירותי מסחר ומשמורנות בקריפטו BBVAתאגיד הבנקאות 

בשוויץהפרטיים ללקוחותיו

תמיכת המערכת הבנקאית בישראל

מכירה ומשמורנות  , מספקת שירותי קניהRevolutהפינטק בתחום שירותי הבנקאות 

של מטבעות ונכסים דיגיטליים

החלו לתמוך בכרטיסי דביט  MasterCard–וVISAסכמות האשראי הגדולות 

המחוברים לחשבונות מטבעות וירטואלים

בחודשים האחרונים החל בית : לאחרונה החלו גם גופים ישראליים להיכנס לתחום הקריפטו

במרץ  , בנוסף. להציע רכישה ומשמורנות של נכסים דיגיטליים( הוריזון)ההשקעות אלטשולר שחם 

.כי ישיק שירות מסחר במטבעות דיגיטליים בעבור לקוחותיו, (פפר)האחרון הכריז בנק לאומי 
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.  הייתה מעורבת במספר מיזמים בשוק המטבעות והנכסים הדיגיטלייםTASCחברת הייעוץ 
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