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בשנה האחרונה, נכסים דיגיטליים ככלל והביטקוין בפרט, שברו שיאים רבים. מוסדות פיננסיים וחברות 
לצד  הדיגיטליים.  במטבעות  ישירות  השקיעו  אף  רבים  ובמקרים  בתעשייה  עניין  גילו  שונים  מתחומים 
זאת, ברחבי העולם ובארה"ב בפרט, רגולטורים הגבירו את תשומת ליבם לתחום הנכסים דיגיטליים במאמץ 

להביא לאסדרה רגולטורית של התחום, להגברת הפיקוח ומתן שקיפות למשקיעים.

2021 אופיינה בנכונות מוגברת בקרב מוסדות פיננסיים וחברות מתעשיות שונות להשקיע במטבעות דיגיטליים. 
למעשה, מספר חברות אף החלו לקבל מטבעות דיגיטליים כאמצעי תשלום. האימוץ הגובר לא פסח על בתי השקעות 
חסמים  כוללת.  פורטפוליו  ניהול  מאסטרטגיית  כחלק  בתחום  להשקיע  ללקוחותיהם  לאפשר  שהחלו  מובילים 
רגולטורים שהקשו על כניסת משקיעים לתחום, פחתו בהדרגה ומוצרים כגון תעודות סל מייצרים חשיפה לקריפטו 

הנגישו את התחום לרבים.

כך גם הנפקות חברות קריפטו, לרבות בורסת Coinbase, אשר הדגישו את הצמיחה המסיבית והלגיטימציה הרחבה 
של הנכסים הדיגיטליים. בישראל, מספר חברות העוסקות בתחום הנכסים הדיגיטליים הצטרפו לבורסה בתל אביב. 
חברת טקטונה, העוסקת בנכסים דיגיטליים, וסילבר קסטל, בית השקעות לנכסים דיגיטליים אשר התמזג לאחרונה 

.ICB לשלד הבורסאי

2021 הייתה שנה משמעותית עבור הבלוקצ'יין ומגזרי מטבעות דיגיטליים אך מדובר בענף שעודנו בחיתוליו. על 
מנת לנסות להבין ולחזות את השוק, מומחים עוקבים אחר הנושאים הרבים בתחום, מרגולציה ועד לאימוץ מוסדיים. 

מבוא
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מטבעות דיגיטליים 2021
2021 הייתה שנת שיא עבור המטבעות הדיגיטליים, בהובלת הביטקוין והאתריום, שהגיעו לשיאים חדשים. במונחי 
שווי שוק, השווי הכולל של מטבעות הקריפטו טיפס מעל ל-3 טריליון דולר, בין השאר לאור זינוק בביקוש מצד 

משקיעים מוסדיים.

הביטקוין, שהוסיף כחצי טריליון דולר לשווי שלו בשנה האחרונה, נותר המטבע הפופולרי ביותר. המטבע הציג קצב 
צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) בעשר השנים האחרונות של 150%. מחקר שערכה חברת סילבר קסטל מצא כי משקיע 
שהקצה 1% מפורטפוליו ההשקעות שלו לביטקוין לפני כחמש שנים, היה נהנה מתשואה של פי 4 על הפורטפוליו. 

עשרת המטבעות המובילים לפי שווי שוק - 2021
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במונחי מחיר, הביטקוין שבר את שיאו הקודם כאשר עלה למחיר של 68 אלף דולר בפעם הראשונה, זאת למרות 
שהחל את השנה במחיר נמוך מ-30 אלף דולר. 
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של  נרחב  אימוץ  בסיס  על  האתריום,  ברשת  בעסקאות  משמעותית  צמיחה  עמה  הביאה   2021 הביטקוין,  מלבד 
פרויקטים ויישומים במיוחד בתחום המימון המבוזר (DEFI) וה-NFT, אשר מבוססי אתריום. 

ניתוח מחיר הביטקוין 2021 - 2017
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עשרת מטבעות הקריפטו הגדולים לפי שווי שוק (למעט מטבעות יציבים), סיימו את השנה עם תשואות חיוביות 
ואף השיגו תשואה גבוהה יותר משל הביטקוין.

 (SOL) סולנה ,(BNB) ביננס ,(ETH) ארבעת המטבעות המובילים למעט הביטקוין מבחינת שווי שוק הם אתריום
וקרדנו (ADA) להם שווי שוק כולל של 422 מיליארד דולר. מספר המטבעות הדיגיטליים גדל השנה ליותר מ-10,000 

מטבעות, מספר כפול מזה של שנת 2020. 

מחיר ותשואת האתריום - 2021
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מטבעות יציבים ממשיכים לצמוח
מטבעות  הם  יציבים  מטבעות  משמעותית.  צמיחה  הציגו   (Stablecoins) היציבים  המטבעות  האחרונה,  בשנה 
דיגיטליים אשר צמודים לערכם של המטבע המדינתי (דולר או אירו למשל). על כן, חברות אשר מחזיקות במטבע 
הרזרבות  יגדילו  גובר,  למטבע  והביקוש  שבמידה  כך  המדינתי,  המטבע  של  רזרבות  להחזיק  נדרשות  הדיגיטלי, 

בהתאם, ולהיפך. 

מטבעות אלו נחשבים בעיניי סוחרי קריפטו ומשקיעים כחוף מבטחים וכאמצעי לנטרול סיכונים בעתות בהן שוק 
ובכך  הבנקאית,  במערכת  שימוש  ללא  מהירות,  העברות  ביצוע  מאפשרים  הם  גבוהה.  תנודתיות  חווה  הקריפטו 

חוסכים עלויות רבות למשתמשים. 

ארבעה מטבעות יציבים נכללים בעשרים המטבעות הדיגיטליים בעלי שווי שוק הגבוה ביותר. למטבעות אלו  שווי 
מצרפי של 140 מיליארד דולר, לאחר שביצעו גידול נפח של כ- 388% בשנה האחרונה. עליית הערך של המטבעות 
היציבים לוותה גם בנפח עסקאות שנתי של 5 טריליון דולר, צמיחה של כ-370%. מגמה זו, הובילה רגולטורים ברחבי 

העולם למקד את תשומת לבם בתחום במטרה לייצר בהירות סביב המטבעות היציבים.

אימוץ מוסדי הולך וגובר
דיגיטליים.  וחברות מתעשיות שונות להשקיע במטבעות  בשנה האחרונה חלה עליה בנכונות מוסדות פיננסיים 
חברות ענק לרבות WeWork ,Tesla, ו- MicroStrategy הכריזו על הקצאת חלק ממאזן השקעותיהם למטבעות 
דיגיטליים. בנוסף, חברות פיננסיות לרבות PayPal ,Mastercard ,Visa ו- Square החלו לקבל מטבעות דיגיטליים 

כאמצעי תשלום. 

ייסוד מטבע  על  הודיעו  ומיאמי  ניו-יורק  וביניהם  ערים  ראשי  לרשויות מדיניות כאשר  אימוץ הקריפטו אף חדר 
עיר. ראש עיריית ניו-יורק אף הצהיר על קבלת שלושת המשכורות הראשונות שלו בביטקוין. מספר בתי השקעות 
 ,Goldman Sachs ,מובילים החלו בשנה האחרונה לאפשר ללקוחותיהם להשקיע בתחום הקריפטו. כך לדוגמא
כך,  3 קרנות המספקות חשיפה לביטקוין.  ו-Morgan Stanley, השיק  דיגיטליים  השיק דסק למסחר במטבעות 
נדמה שבשנה החולפת התעצמה המגמה בקרב מוסדות פיננסים לשלב נכסים דיגיטליים כחלק מאסטרטגיית ניהול 

פורטפוליו כוללת.

אך  רגולטורים,  חסמים  בעקבות  היתר  בין  מוקדמים,  בשלבים  עדיין  נמצא  דיגיטליים  מטבעות  של  מוסדי  אימוץ 
אלו פוחתים באופן הדרגתי. מוצרים משלימים ומכשירים פיננסים כגון פתרונות משמורת מהימנים ותעודות סל 

הכוללות חשיפה לקריפטו הפחיתו את חסמי הכניסה לתחום. 
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תעודת סל ראשונה
לביטקוין מאושרת בארה"ב

מאסטרקארד צפויה לאפשר
שימוש במטבעות דיגיטליים

כאמצעי תשלום

אל סלבדור
אימצה את הביטקוין

כמטבע חוקי

סין אוסרת על שימוש
במטבעות דיגיטליים

טסלה רוכשת
$1.5B ביטקוין

סקוור רוכשת
$170M ביטקוין,
5% מאחזקותיה

סקר של פידלטי מראה
כי 70% מהמשקיעים המוסדיים 

מתכננים לרכוש נכסים
דיגיטליים ב"עתיד הקרוב"

ויזה מכריזה על
שת"פ עם חברות

קריפטו על מנת לאפשר
ללקוחות להמיר מטבעות

דיגיטליים

וולמארט מאפשרת
ללקוחותיה לקנות ביטקוין

בחנויותיה בארה"ב

Timeline 2021 :אימוץ מוסדי הולך וגובר

הרגולטורים האמריקאים מאמצים בזהירות
את הביטקוין 

יותר מ-8 שנים לאחר הגשת הבקשה לתעודת סל על הביטקוין, רשות ניירות הערך האמריקאית אישרה השנה 
(בורסת החוזים   CME -חוזים עתידיים של ה שלוש תעודות סל עתידיות אשר עוקבות אחר המטבע באמצעות 
מאפשרות  שהן  בכך  בביטקוין  להשקעה  ולגיטימית  חדשה  דרך  מייצגות  אלו  סל  תעודות  בשיקגו).  העתידיים 

למשקיעים קמעונאיים לייצר חשיפה עקיפה למטבעות דיגיטליים וזאת דרך ברוקרים מסורתיים.

אינן מהוות  לקריפטו, תעודות הסל  לייצר חשיפה  עבור משקיעים שביקשו  דרך  פריצת  היוו  אלו  בעוד תעודות 
חשיפה ישירה לביטקוין אלא לחוזים העתידיים של המטבע. חוזים אלו לעיתים מאופיינים בשחיקת ערך לאורך זמן, 
תופעה הקרויה קונטנגו, שנובעת מהליך 'גלגול החוזה' בין חודשי המסחר. בכל חודש תעודת הסל נדרשת לגלגל 

חלק מהחוזים הפוקעים בחודש הנוכחי אל החודש הבא.

שלא  וכיוון  בארה"ב  מוסדר  גוף   CME-ה היות  לאור  וזאת  האמריקאית  ני"ע  רשות  ע"י  אושרו  אלו  סל  תעודות 
מספקות החזקה ישירה בביטקוין. בשונה מכך, תעודות סל המחזיקות בביטקוין ישירות נדחו מספר פעמים על 

  .SEC-ידי ה

JAN 21 DEC 21
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שוק המטבעות הדיגיטליים הינו המוקד של 
הרגולטורים מסביב לעולם

תחום ה- DEFI חווה צמיחה משמעותית

עליית שווי שוק המטבעות הדיגיטליים ותשומת הלב הציבורית הכרוכה בכך האיצה רגולטורים לשלב את הקריפטו 
ברגולציה הקיימת, תוך אימוץ כללים נוקשים ופיקוח רב יותר. כך לדוגמא הודיעה סין כי כל עסקאות המטבעות 
וניגריה הכריזו על איסור עסקאות הקשורות  הקריפטוגרפיים במדינה אינם חוקיים. בדומה לכך, טורקיה, רוסיה 

למטבעות קריפטוגרפיים מצד המוסדות הפיננסיים.

בארה"ב, הוגברה האכיפה סביב חברות קריפטו ונוספו תיקוני מס תוך מינויו של גארי גנסלר כיו"ר רשות ניירות 
הערך, שהביע עמדה אגרסיבית לגבי רגולציית הקריפטו.

כך  למדינה  ממדינה  משתנה  היא  מכשולים;  רבת  הרגולציה  הדיגיטליים,  למטבעות  שנוגעים  התחומים  רוב  כמו 
שמרכז סמכות השיפוט בתוך המדינה לעיתים אינו ברור, מה שגורם למשקיעים לפעול ללא הנחיות ברורות. בנוסף, 

הודעות רגולטוריות משפיעות לעיתים תכופות גם על מחיר המטבעות הדיגיטליים בשווקים. 

נראה כי הרגולציה על המטבעות הדיגיטליים צפויה להתפתח השנה תוך הגברת המיסוי וכללי הלבנת הון. מומחים 
רבים מאמינים כי הנחיות רגולטוריות ברורות יותר, עשויות להקל על משקיעים לדווח כראוי על עסקאות קריפטו 
ולהפחית משמעותית את נטל הגשת המס בנושא. פיקוח רב יותר עשוי להוות ניצחון לכולם, שכן בנוסף לבהירות, 

האימוץ המוסדי יגדל וייתן לקמעונאים ומוסדות יותר אמון בתחום.

ליישומים מבוזרים המספקים שירותים  DeFi (Decentralized Finance), הוא מונח כללי  תחום המימון המבוזר 
רשת  על  כלל  בדרך  הבנויים  ונגזרים  ביטוח  השקעות,  מסחר,  הלוואות,  תשלומים,  לרבות  בבלוקצ'יין,  פיננסיים 
פתוחים  בפרוטוקולים  ומשתמשים  מרכזיים,  מוסדות  או  מתווכים  ללא  כלל  בדרך  פועלים  היישומים  האתריום. 
לשיפור  נוספים  וליצור שירותים  להחדיר חדשנות  לכל אחד. תחום המימון המבוזר מבקש  המאפשרים שירותים 
היעילות הפיננסית, בהתבסס על טכנולוגיה פיננסית (פינטק) וטכנולוגיית הבלוקצ'יין.  אחת המגמות הדומיננטיות 
בשנת 2021, הייתה נסיקת התחום, כך ששווי השוק הגיע ל-160 מיליארד דולר, צמיחה של 700%  בשנה החולפת 

.(YOY)

תחום המימון המבוזר מתאפשר באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין ומבוסס על חוזים חכמים, בעיקר על פלטפורמות 
האתריום. חוזים חכמים הם חוזים העובדים בצורה אוטומטית, שנכתבו בקוד על גבי טכנולוגיית הבלוקצ'יין, ואינם 
דורשים התערבות אנושית. הם מאפשרים העברת כספים וכל סוג נכס אחר, בצורה שקופה ומבוזרת, ללא צד שלישי 

או מתווך.

אתריום הייתה רשת הקריפטו הראשונה שאפשרה חוזים חכמים, אך מטבעות אחרים לרבות סולנה וקרדנו, עשו 
צעדים מרשימים בשנה האחרונה במרוץ לדומיננטיות על התחום. היות ותחום ה-DeFi נסמך על מטבעות מבוססים 

חוזים חכמים, סביר כי עליית התחום צפויה להגביר את הביקושים למטבעות אלו. 
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NFT-2021: השנה של ה

 Metaverse -המירוץ ל

של  וגדל  הולך  מספר  לתחום.  רבים  משקיעים  בפריטי NFT(Non-Fungible Tokens) משכו  המוגבר  השימוש 
חברות ומותגים מפורסמים בעולם, החל מחברות פיננסיות כגון ויזה ועד כוכבי ספורט ויוצרים הוליוודים לרבות 

.NFT ליונל מסי וקוונטין טרנטינו הודיעו בפומבי על רכישות והנפקות של

התחום ביסס שוק חדש באמצעות יצירת נכסים "יחידים מסוגם" בעולם הדיגיטלי, אותם ניתן לקנות ולמכור כמו 
כל נכס אחר על בסיס פלטפורמות מסחר על רשת הבלוקצ'יין ובאמצעות מטבעות דיגיטליים. כך לדוגמה, מייק 
דולר. מכירתו  מיליון  ביפל, מכר בקריסטיז את אוסף האמנות שלו בכ-69  הידוע בתור האמן הדיגיטלי  וינקלמן, 

הייתה המקרה הראשון אי פעם של NFT שנמכר בבית מכירות פומבי.

המחשב  משחקי  ותחום  אספנות,  ופריטי  אמנות  קטגוריות-  לשתי  כללי  באופן  לחלק  אפשר   NFT-ה תחום  את 
(גיימינג). על אף שתנועת ה-NFT אכן התחילה על ידי אמנות ופריטי אספנות, תחום הגיימינג מתחיל אף ללכוד 

חלק ניכר מהשוק.

נפח המסחר הכולל של שתי הקטגוריות עמד השנה על כ-9 מיליארד דולר כאשר 60% הגיעו ממסחר באמנות ופרטי 
אספנות ו-40% מתחום הגיימינג. בחודש אוגוסט, פעילות ה-NFT הגיעה לשיא עם מיליארד דולר בהיקף המסחר 

השבועי. 

ממיקרוסופט לפייסבוק, חברות טכנולוגיה החלו לקדם את חזונם בתחום ה-Metaverse. חברות גדולות וביניהן 
TikTok ,Nvidia, Twitter ו- Disney הכריזו לאחרונה על תוכניות משלהן בעולמות המטאוורס. המונח, מתייחס 
לעולם וירטואלי מתמשך, כאשר באמצעות שימוש בטכנולוגיית 3D, משתמשים יכולים לקיים אינטראקציה חברתית 
דיגיטלית בזמן אמת. טכנולוגיית הבלוקצ'יין וה-NFT הינם שלובים בחזון זה. זאת, כיוון שבעולם הווירטואלי רוב 

.NFT-המסחר והרכישות צפויים להיעשות באמצעות מטבעות דיגיטליים ו

שילוב  של  ומגמה  וניכרת  בתחום,  משמעותיים  ופיתוח  מחקר  מאמצי  על  השנה  אותתו  גדולות  חברות  מספר 
תוכניות דומות אצל חברות אחרות בטווח הארוך. המהלך המשמעותי ביותר נעשה ע"י מטא, פייסבוק לשעבר, עם 
הצהרתה על התחום כמוקד העיסוק של החברה בעשור הקרוב. במסגרת זאת, השקיעה מטא 10 מיליארד דולר 

ב-2021 במחקר ופיתוח.

הקולקציה הראשונה
ב-NFT של אדידס הוביל

$32M למכירות בשווי

מייקרוסופט נערכת גם היא
לכניסה לעולם המטאוורס

פייסבוק משנה את
שמה למטא

טוויטר משחררת
NFT סדרת

יצירת NFT של
$70M -ביפל נמכרת ב

בקריסטיז

JAN 21 DEC 21

סות'ביז משתפת
פעולה עם קוינבייס

$17M-ב NFT ומוכרת

NFT ויזה רוכשת יצירת
$150K בשווי

דיסני הודיעה כי עובדת
על מטאוורס משלה

NFT מק'דונלדס משיקה

Timeline 2021 :עולם המטאוורס הולך ומתקרב
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2021 הייתה שנת שיא עבור המטבעות הדיגיטליים, כך שרוב המדדים הגיעו לשיא כל הזמנים.
בנוסף, תחום הקריפטו זכה לתמיכתם של מוסדות ועסקים, דבר שתרם להתפתחות התחום.

נכסים דיגיטליים חוו צמיחה מסיבית ועליות משמעותיות בשוק; ארה"ב אופיינה ברגולציה מתפתחת, כניסה של 
חברות ענק ואישור תעודת הסל ראשונה למסחר אשר הגבירה את האמון והשקיפות. גם ברחבי העולם, רגולטורים 

פיננסים החלו להתייחס לנכסים דיגיטליים ברצינות רבה, וקראו לכללים נוקשים ופיקוח רב יותר. 

המאמר נכתב על ידי מחלקת המחקר של סילבר קסטל. סילבר קסטל הינו בית השקעות לנכסים דיגיטליים המאפשר חשיפה לתחום הנכסים 
הדיגיטליים על ידי קרנות גידור פעילות ללקוחות כשירים ומוסדיים. כמו כן, לחברה מספר אפיקים נוספים ביניהם מו״פ באסטרטגיות מסחר 

מתקדמות ומוצרי השקעה שונים.

אין לראות בסקירה שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. הסקירה מתבססת על נתונים פומביים ועלולות להתגלות טעויות או סטיות בין 
ההערכות המובאות לבין התוצאות בפועל. החברה ו/או נושאי המשרה שלה עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם או עבור 

לקוחותיהם בנכסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לנכסים הנסקרים.

לסיכום
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