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ביטקוין ואת׳ריום במבט שנתי

הרבעון הראשון של השנה, היה מאופיין עם מחירי ביטקוין גבוהים ותנודתיות יחסית גבוהה. כאשר הבנקים 
המרכזיים החלו להקטין את הנזילות בשוק ולהעלות את הריבית, משקיעים ראו הזדמנות להחזיק השקעות 
בסיכון נמוך יותר ובתשואה אטרקטיבית. עד סוף הרבעון השני, שווי שוק הקריפטו צנח ביותר מ- 1 טריליון 
דולר, זאת בעקבות התרסקות פרויקטים כגון צלזיוס וטרה לונה, כאשר המטבע היציב 'הסטייבלקוין' נותק 

מהדולר האמריקאי ומשקיעים רבים יצאו משוק הקריפטו ויצרו לחץ כולל בשוק. ברבעון השלישי, שוק 
הקריפטו הראה סימני התייצבות. המינוף בתעשייה קטן ואמון המשקיעים החל לחזור. האמון נמשך עד 

לנובמבר האחרון כאשר התחילו הגילויים על בורסת FTX (הרחבה בהמשך המאמר). 

מתחילת השנה, הביטקוין ירד ביותר מ-65% משיאו האחרון בסוף 2021. אולם, מאוקטובר אנחנו עדים 
לתופעה מעניינת שבה הקורלציה בין שוק ההון המסורתי לביטקוין נחלשה. לתופעה זו שתי סיבות עיקריות; 

הראשונה היא, שבשנים האחרונות כמות הכסף המוסדי שנכנס לתחום הקריפטו עלה, ובירידות בשווקים 
המוסדיים - כפי שמכרו נכסי סיכון רגילים - מכרו גם נכסי קריפטו. בגלל הירידות המתמשכות, הרבה מהכסף 

הנזיל המוסדי כבר יצא, ולא חזר גם בתיקונים שהיו בשווקים במהלך השנה. הסברה השנייה שהולכת 
ותופסת תאוצה היא שהירידות במחיר הביטקוין לא בהכרח קשורות למה שקרה בשווקים, אלא למחזוריות 

הרגילה של הקריפטו, שמאופיינת בדפוסים של עליות וירידות, שהסתנכרנו השנה עם הירידות בשווקים. 
אם הנחה זו נכונה, נתחיל לראות פיצול בין התנהגות הקריפטו ושוק המניות.

הקורלציה בין הביטקוין למדד ה- S&P 500 מתחילת השנה:
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ביטקוין ואת׳ריום במבט שנתי

במבט רחב יותר על השוק, הביטקוין הינו אפיק ההשקעה הטוב ביותר בשנים האחרונות. התרשים הבא 
מציג את אפיקי ההשקעה השונים מ-2015 עד 2022. ניתן לראות כי תשואות הביטקוין היו 'בינאריות' 

במהלך השנים האחרונות. עבור כל שנה קלנדרית במסגרת הזמן, הביטקוין היווה אפיק השקעה הטוב 
ביותר או הגרוע ביותר. זאת, בעקבות המחזוריות ה-4 שנתית: 3 שנים של עליות ושנה רביעית של ירידות. 

ה- S&P הציג ביצועים טובים למדיי ברוב השנים, בעוד שמניות וסחורות כולל זהב ונפט, הציגו תנודתיות 
גבוהה הרבה יותר. 
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ביטקוין ואת׳ריום במבט שנתי

מטבע האת׳ריום, עבר בספטמבר האחרון לגרסת אתריום 2.0. לאחר כארבע שנים של הכנות ודחיות 
 PoS (Proof of למנגנון PoW (Proof of Work) חוזרות ונשנות, רשת הבלוקצ'יין של האתריום עברה ממנגנון

(Stake. למרות הצלחת המיזוג, מטבע האת׳ריום ירד בעשרות אחוזים בחודשים שלאחר מכן. בעוד שמפתחי 
המיזוג הבטיחו שינויים רבים, עדיין לא ברור האם המיזוג הצליח לתקן את צריכה האנרגיה הגבוהה 

והאבטחה של הרשת. 

ביצועים שנתיים של אפיקי השקעה שונים על פני שנים
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קריסת FTX ואפקט ההדבקה

במבט רחב, שוק הקריפטו מצוי כעת בתקופת צינון. אתגרים נקודתיים לרבות קריסת המטבע לונה-טרה, 
קריסת חברת ההלוואות הישראלית-אמריקאית צלזיוס וקרן הגידור 3AC הוסיפו לאתגרים הבינלאומיים 

תוך הצפת חששות לגבי אמינותם ואבטחתם של גופים מובילים בתעשייה. 

הפרשות האחרונות בתחום הקריפטו, ובמיוחד קריסת צלזיוס, הובילו להסתכלות על נתונים של חברות 
אחרות שהושפעו מכך. כך, התגלה כי חברת אלמדה, זרוע ההשקעות של מייסד FTX סם בנקמן פריד וכן 

עושה השוק של בורסת הקריפטו השלישית בגודלה, רשמה רישומים חשבונאיים מוטעים בתוך המאזן. 
כמו כן, המאזן בחלקו הגדול מורכב ממטבע של בורסת FTX, אשר אינו מייצג את שוויו האמיתי. לאחר 

שהתעוררו שאלות לגבי חדלות הפירעון של אלמדה, וכשמנכ"ל ביננס (Binance), בורסת הקריפטו 
הגדולה בעולם, הודיע כי ימכור את אחזקתו במטבע FTX בשל "גילויים מהזמן האחרון", השוק החל 

לחשוש מבעיות הנזילות בבורסת FTX. כתוצאה מכך, סוחרים החלו במשיכות של כ- 6 מיליארד דולר 
 FTX דבר שגרם לעומס על הבורסה ולהקפאת משיכות. לאחר כמה שבועות, בורסת ,FTX מבורסת

הגישה בקשה לפשיטת רגל בארה"ב. סך ההפסדים כתוצאה מכך אינם ברורים, אך הערכות מראות כי 
מדובר במיליארדי דולרים. עוד פורסם כי רשות ני"ע האמריקאית חוקרת את האופן בו ניהלה FTX את 

כספי הסוחרים הכוללים אי סדרים מהותיים וחשש מהונאת משקיעים.



משבר FTX כבר השפיע לרעה על תחומים רבים בכלכלת הקריפטו, כך שאפקט ההדבקה ותופעות הלוואי 
 ,FTX פלטפורמת המסחר וההלוואות, שקיבלה סיוע מבורסת ,Block� ,הנלוות ממשיכות לצוץ. כך למשל
הגישה בקשה לפשיטת רגל. גם חברת Genesis עצרה משיכות מזרוע ההלוואות שלה. בחודש האחרון, 

ראינו  סימני שאלה שצצים גם כלפי הבורסה המובילה בעולם, ביננס. החברה שידרה עסקים כרגיל לאחר 
קריסת בורסת FTX, אך מצבה הפיננסי וגובה יתרות הנזילות שלה אינם ידועים. על אף הצרות ואיבוד 

 JP האמון בפלטפורמות קריפטו מרוכזות בחודשים האחרונים, הדעות חלוקות, אנליסטים מבנק ההשקעות
Morgan  טוענים כי בורסות ריכוזיות ימשיכו לשלוט ברוב שוק המסחר במטבעות דיגיטליים, בעוד 

 .(DEFI) שמומחים אחרים בשוק הקריפטו טוענים שנראה מעבר לכלכלה המבוזרת

FTX.US מגישה בקשה 
לפשיטת רגל

ביננס מחליטה שלא 
 FTX לרכוש את

ביננס מפרסמת כי 
בכוונתה לרכוש
FTX את בורסת

 FTX משיכות מבורסת
בשווי 6 מיליארד דולר 

ב-72 שעות

בייננס מפרסמת את 
כוונותיה להנזיל את 

FTT-מטבע ה

קוינדסק מפרסמת 
תובנות מהמאזן של 

חברת אלמדה

במבט כולל, שתי מסקנות עיקריות עשויות לצוץ ממשבר ה-FTX. הניסיון מלמד שבכל פעם שעסק נכשל, 
והעובדות מתבררות, יש בדרך כלל הפקת לקחים של חברות אחרות בתעשייה, כמו גם של הציבור הרחב 
יותר, בעיקר בתחום ניהול הסיכונים. ראשית, בעתיד הקרוב משקיעים עשויים להיזהר מהשקעות קריפטו 

בעלות פרופיל סיכון גבוה וההבטחות שמלוות אותן לעיתים קרובות. שנית, התקדמות ברגולציה של נכסים 
דיגיטליים שעשויה להיות מחמירה יותר. 
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קריסת FTX ואפקט ההדבקה
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האתגרים הרבים בשוק הקריפטו השנה גרמו למחוקקים רבים ברחבי העולם, ובעיקר בארה"ב ואירופה, 
לפעול להרחבת אכיפה של הרגולציה שמטרתה הפיכת מטבעות דיגיטליים לבטוחים יותר עבור משקיעים. 

במרץ האחרון, הנשיא ביידן חתם על צו נשיאותי שמשרטט את גבולות הגזרה של האסטרטגיה הכלל 
ממשלתית בארה"ב להגן על משקיעים ולשמר את ארה"ב כמובילה בתחום החדשנות הפיננסית הגלובלית. 

המפקחת העיקרית כיום על המטבעות הקריפטוגרפיים בארה"ב היא הרשות לניירות ערך, אשר נקטה 
בעמדה שרוב הנכסים הדיגיטליים הינם ניירות ערך. מכיוון שהרשות לא פרסמה קריטריונים בנושא , שחקנים 

שונים בשוק טוענים כי התקנות לא חלות עליהם. דרך אחרת שבה מעבירה הרשות לני"ע בארה"ב את 
הפרשנות שלה על התקנות היא על ידי תביעות ופעולות אכיפה בטענה כי חברות בתעשייה ביצעו הנפקת 
ניירות ערך לא רשומה. בין היתר הוגשו בשנים האחרונות אישומים כנגד Kik Interactiv ו- Ripple Labs. גם 

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות, נקטה עמדה מסוימת לגבי נכסים דיגיטליים וקבעה שהיא 
מסווגת אותם כסחורות ולא כנייר ערך. הרגולציה תחת וועדה זו נחשבת מקלה יותר מעמדת הרשות לני"ע, 

ורבים בתעשייה היו מעדיפים לראות את הסמכות במסגרת ועדה זו. הצעת החוק שהוצגה לקונגרס ביוני 
האחרון ושנחשבת ידידותית לעולם הקריפטו המכונה Responsible Financial Innovation Act, מציעה 

להבהיר ולייעל את חלוקת האחריויות בין שתי הרשויות. אחת מהטענות של סנטורים שונים בהקשר להצעת 
החוק כי קריסת FTX לא הייתה מתרחשת אם החקיקה שלהם כבר הייתה מועברת. 

ככל שיתבהרו פרטים נוספים על האימפריה של בנקמן-פריד והדרך בה נוהלה, הטיעון לנקוט בפעולות 
רגולטוריות וחקיקתיות עשויה לקבל תמיכה רחבה יותר. כך למשל, עומדת הצעת חוק בארה"ב שנועדה 

לקבוע את האופן שבו סטייבלקוינס (מטבע צמוד דולר או מטבע פיאט ממשלתי אחר) יוכלו לפעול בתחומי 
ארה"ב. במידה וההצעה תעבור, יסמן חוק הסטייבלקוינס את אמצעי הפיקוח המשמעותי הראשון על תחום 

הנכסים הדיגיטליים בארה"ב. 

גם בישראל חלה התפתחות באוקטובר האחרון כאשר הבורסה לניירות ערך הודיעה כי היא פועלת ליצירת 
תשתית בלוקצ'יין לנכסים דיגיטליים מסוגים שונים וחוזים חכמים. נציין כי הבורסה והחשב הכללי כבר החלו 

בניסוי להנפקת אג"ח מדינה מבוסס קריפטו. בנובמבר האחרון פרסם משרד האוצר דוח אסדרה לנכסים 
דיגיטליים. בדוח נערכה השוואה בין ישראל לשאר מדינות העולם והתמונה ברורה - ישראל נמצאת הרחק 

מאחור. מעיקרי ההמלצות של הדוח עולה כי ייעשה עיגון בחקיקה של סמכויות הרישוי והפיקוח על הנפקה 
והוצאה של נכסים דיגיטליים, אך נראה כי תהליכי ההסדרה רק בשלבי התגבשות ועדיין לא בהוצאה לפועל.
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התפתחות רגולציה בארה"ב, ישראל עדיין מאחור



בהתאם לעליות המחירים בשוק הקריפטו ולאחר הפריחה שהגיעה לשיא ב-2021 , הרבעון הראשון של 
2022 היווה רבעון שיא בהשקעות קרנות הון סיכון (VC) בתחום הקריפטו. הרבעון השני היה מאופיין 

בירידות בסכומי הגיוס, בעיקר בתחום המימון המבוזר (�De), אשר חווה טלטלה חזקה ותנאי שוק
הפכפכים. מאז, השוק אופיין בירידות והקרנות מצידן מעכבות גיוסים כדי לתת לשווקים זמן להסתגל. 
יחד עם זאת, ראוי לציין מספר התפתחויות מעניינות בהשקעות: קרן הקריפטו של אנדריסן הורוביץ 
הושקה במאי האחרון על סך 4.5 מיליארד דולר, וקיימת התעניינות גוברת בשוק הקריפטו בעיקר 

בהתמקדות במגזר ה- Web3, אשר היווה כ-45% מהעסקאות. מגוון חברות טכנולוגיה במגזרים שונים 
החל מאפל, מטא, מיקרוסופט ואינבדיה כבר הצטרפו לתחום; מאסטרקארד לדוגמא, התחילה לפתח 

תהליכי KYC ו-AML ספציפיים ל- Web3, וממשיכה להפוך למובילת שוק הן במגזר הפיננסי המסורתי והן 
 .Web3 -במגזר ה

גיוסים בתחום הקריפטו מקרנות הון סיכון (במיליארדי דולרים)
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השקעות של קרנות הון סיכון בתחום הקריפטו
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תחום ה-NFT, אשר ראה ירידה ברבעון השני של כ- 25% בהשוואה לרבעון הראשון, חווה ירידה 

משמעותית יותר ברבעון השלישי של כ-75% בהיקף העסקאות, עם ממוצע של כ- 150$ לעסקה. בנוסף, 

חלה ירידה של כ- 52% בארנקים הפעילים במסחר ה-NFT והתחום הפסיק להיות רווחי עבור רוב 

שחקני הענף. במקביל, ישנה עלייה בזמן הבעלות הממוצעת של NFT, כך שרוב הסוחרים מעדיפים 

שלא להיחשף לתנאי שוק של החודשים האחרונים. השאלה שרוב הסוחרים שואלים את עצמם היא 

לא כיצד ממשיכים להרוויח כסף, אלא כיצד מצמצמים הפסדים. עבור רבים, התשובה היא להחזיק 

בנכסים זמן רב יותר. למרות השוק הדובי, חל שינוי בשחקנים הנכנסים לתעשיית ה-NFT ואנו רואים 

יותר מותגים מבוססים מכל התחומים (טיפאני, סטארבקס, מיקרוסופט, כוכב הכדורגל רונאלדו, העיר 

שנחאי ועוד) משיקים יוזמות NFT, וייתכן שזה איתות שהשוק יגיע לקהל המיינסטרים. 
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שנת 2022 הייתה אחת השנים התנודתיות מבחינה פיננסית, לא רק בתעשיית 
הנכסים הדיגיטליים, אלא גם בשווקים הפיננסיים המסורתיים. 

במעבר לשנת 2023, פשיטת הרגל של FTX ומספר אירועים דומים שהתרחשו השנה, 
גרמו לכמה שינויים חשובים במבנה השוק; במשבר הנוכחי נראה כי מודלים ריכוזיים 

אשר כללו מגוון פלטפורמות בגוף ריכוזי אחד (נזילות, סליקה, משמורן ואפילו 
הלוואות) התבררו כמסוכנים. פיזור סיכונים בתיק השקעות הינו חשוב ביותר - ריכוז 

ההשקעות במגזר אחד ובעיקר תחת בורסה אחת הינו מסוכן.

השוק מפנים שסטנדרטים רגולטוריים חזקים וברורים הם חשובים. הכשלים שראינו 
השנה פגעו באמון תעשיית הקריפטו ועם זאת, לקריסות חברות הקריפטו אין קשר 

לכדאיות טכנולוגיית הבלוקצ'יין. לכן, אנו צופים כי בארה"ב תגיע תגובה רגולטורית, וכי 
גופי קריפטו שונים יהיו כפופים לפיקוח קפדני יותר, ביקורת וניטור סיכונים. אנו 

אופטימיים כי הרגולציה תניב תוצאות חיוביות לטווח בינוני-ארוך.

למרות הירידות החדות בשווקים, השנה התמלאה בהודעות שהעידו על האימוץ 
הנרחב של כניסה של חברות רבות לשוק הקריפטו; זאת בקרב חברות טכנולוגיה, 

בנקים, חברות פנסיה, גופים מוסדיים ואף מדינות. אנו רואים נתונים כי על אף השוק 
הדובי, מעורבות מוסדית בתחום הקריפטו ממשיכה לצמוח. 
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המאמר נכתב על ידי מחלקת המחקר של סילבר קסטל. סילבר קסטל הינו בית השקעות לנכסים דיגיטליים 
המאפשר עבור לקוחות כשירים ומוסדיים חשיפה לתחום הנכסים הדיגיטליים על ידי קרנות גידור פעילות. 
כמו כן, לחברה מספר אפיקים נוספים ביניהם מו״פ באסטרטגיות מסחר מתקדמות ומוצרי השקעה שונים

המאמר נכתב על ידי מחלקת המחקר של סילבר קסטל בע"מ, חברת בת של סילבר קסטל אחזקות בע"מ (להלן: "החברה"). החברה הינה בית השקעות 
לנכסים דיגיטליים המאפשר עבור לקוחות כשירים ומוסדיים חשיפה לתחום הנכסים הדיגיטליים על ידי קרנות גידור פעילות. הסקירה במאמר מתבססת על 

נתונים פומביים ועלולות להתגלות טעויות או סטיות בין הערכות המובאות לבין התוצאות בפועל. המידע הכלול בסקירה אינו מחליף איסוף וניתוח מידע 
עצמאיים ואינו מהווה הצעה לציבור לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ואין לראות במאמר זה/או בדבר האמור 

בו משום הכוונה ו/או המלצה ו/או יעוץ לגבי ניירות ערך המוזכרים בה ואינה מהווה תחליף לשיקול דעת של כל משקיע פוטנציאלי. בנוסף לאמור לעיל, אין 
בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מומלץ לכל רוכש של 

ניירות ערך לערוך את הבדיקות שימצא לנכון, באופן עצמאי. כמו כן, לחברה מספר אפיקים נוספים ביניהם מו״פ באסטרטגיות מסחר מתקדמות ומוצרי השקעה 
שונים. האמור לעיל בכל הקשור לחברה הינו תמצית בלבד, ועל מנת לקבל מידע נוסף על פעילות החברה, יש  לקרוא את דיווחיה המיידים של החברה, לעניין 
בדוחות הדירקטוריון ובדוחותיה הכספיים המדווחים באמצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov. 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.
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