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תוכן עניינים
פינטק בעולם –
סקירת מגמות

תעשיית הפינטק
הישראלית

קשרי גומלין עם
עולם הבנקאות

מרכזי פינטק
בישראל

שיתופי פעולה
בולטים בין בנקים
וחברות פינטק
בעולם

כנסים ואירועים

“Silicon Valley is coming. There are hundreds of start-ups with a lot of
brains and money working on various alternatives to traditional banking”
- James Dimon, JPMorgan Chase CEO
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מגמות עולמיות
חברות פינטק פועלות כבר למעלה מעשור ,אך בשנתיים האחרונות ניכרת צמיחה בולטת
הן במספר החברות והן בהשקעות הזורמות לתחום.
תחומי פעילות

התחומים הבולטים הם פתרונות בתחום התשלומים וההלוואות הפונים לבנקאות אישית .תחומים המסומנים
כמנועי צמיחה פוטנציאלים נוספים הם תחום הייעוץ הרובוטי והמטבעות הוירטואליים

גיאוגרפיה

המרכזים הבולטים לפיתוח פינטק נמצאים בארה"ב ,בריטניה ובמידה פחותה משמעותית בגרמניה .נכון להיום,
אסיה היא היבשת המתחממת בכל מה שקשור לחברות והשקעות בפינטק .לצד הגידול המואץ בנפח השקעות
באופן כללי ,הצמיחה באסיה צמחה פי  4במהלך  ,2015כאשר סין ,סינגפור ,הונג קונג ואוסטרליה מתחרות ביניהן
על ההובלה באזור.

השקעות

• משנת  2014ניכרת עליה מהותית בהשקעות מצד קרנות הון ,בנקים ומשקיעים אחרים בחברות פינטק .נפח
ההשקעות העולמי בפינטק בשנת  2015עמד על  $19.1מיליארד וזאת לעומת פחות ממיליארד דולר בתחילת
.2010
• השקעות הון סיכון הובילו את פריצת הדרך של חברות פינטק :ב ,2011-הון סיכון היווה כמעט  90%מסך
ההשקעות בשוק הפינטק .לעומת זאת ,בשנת  ,2014הון סיכון היווה רק כ 54%-מסך ההשקעות ,כאשר גופי
השקעה אחרים מגבירים את מעורבותם בתחום.
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קשרי גומלין עם עולם הבנקאות
היחסים בין הבנקים לחברות הפינטק עברו שינוי בשנים האחרונות ,כאשר נראה כי
השנתיים הקרובות צפויות להצביע על כיוון השינוי – תחרות או שיתוף פעולה.

הבנקים

לאורך השנים האסטרטגיה של הבנקים בנוגע לחברות הפינטק עברה שינוי  -מחוסר התייחסות אל רכישות
והשקעות נקודתיות ופיתוח פנימי ועד לאסטרטגיה מעורבת של השקעה ,רכישה ואף הקמה של חברות מתחרות
ומשלימות.

חברות
הפינטק

במקביל ,ניכר שינוי גם מצד חברות הפינטק עצמן .עד  ,2015אופיינו רוב השירותים שפותחו על ידי חברות פינטק
כאלטרנטיבה לבנקאות מסורתית .לעומת זאת ,ניכר כי משנת  2015שיתופי הפעולה מתחזקים ויותר חברות
פינטק מציעות שירותים שיכולים להשתלב עם שירותי הבנק.
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תעשיית הפינטק הישראלית
בשנתיים האחרונות ניכר זינוק במספר חברות הפינטק המוקמות בישראל

השקעות ומו"פ

ישראל נתפסת כמרכז פינטק מתפתח ,גם בהשוואה לעולם .בשנים האחרונות ניכרת כניסה של בנקים בינלאומיים
לישראל במטרה להקים בה אקסלרטורים בתחום הפינטק .ההתעניינות הבינלאומית מתקיימת במקביל
למעורבותם של הבנקים המקומיים באקסלרטורים קיימים והגברת החשיפה לעולם הפינטק.
• בדומה לעולם ,תחומי ההלוואות והתשלומים הם תחומים בולטים גם בפינטק הישראלי .עם זאת תחום ניהול
ההון וההשקעות ,ובמיוחד עולם המסחר האלקטרוני תופסים נתח משמעותי מתחום הפינטק בישראל ,במיוחד
בהשוואה לחלק היחסי שתחום זה תופס בעולם.

תחומי פעילות

• כשחקנים היושבים בישראל אך מעונינים לשחק בשוק העולמי ,חברות ישראליות רבות בונות כלים שאינם תלויי
מקום או קשורים בשחקנים מקומיים ,אלא מציעות פתרונות רלוונטים ברמה הגלובלית .לדוגמא – כלי מסחר
שאינם קשורים בבנקים ספציפיים ומטבעות וירטואליים .בנוסף ,ניכר כי המומחיות הישראלית בתחום הסייבר
באה לידי ביטוי גם בכלים אלו ,הדורשים רמת אבטחה גבוהה.
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פינטק עולמי

פינטק – המרכיב הסודי שמשנה את תעשיית הבנקאות
פינטק הוא תחום חדש וצומח הנמצא בצומת שבין תחום הפיננסיים והבנקאות לבין תחומי הטכנולוגיה .מתוך החיבור
הזה צומחים סטארטאפים ושחקנים חדשים המשנים את שרשרת הערך המסורתית ויוצרים מוצרים חדשים.
הפינטק כולל בתוכו תחומים רבים .מחקר זה מתמקד בחברות אשר הפתרונות שלהן משלימים או מתחרים בשירותים בנקאיים קיימים.
לכן ,הוא אינו כולל חברות סייבר או  Anti-Fraudאשר פעילותן מאחורי הקלעים אינה נוגעת רק לתעשיית הבנקאות .כמו כן ,המחקר אינו כולל
חברות המציעות שירותי ניהול פיננסי לעסקים ו ,ecommerce-ללא קשר לעולם הבנקאי.

סגמנטים בולטים בפינטק העולמי
הלוואות

תשלומים

העברות כספים

ניהול הון ,השקעות וחסכונות

מטבעות וירטואלים

הערכת גודל השוק ומספר חברות פינטק בעולם
על פי הערכת  ,Forbesבסוף שנת  2015פעלו בעולם בין  5,000-6,000חברות בתחום הפינטק .השוני בין החברות בשוק
הוא עצום ונע בין חברות פרטיות בשווי של מעל מיליארד דולר (ישנן  19חברות המגודרות כ unicorns-בתחום הפינטק
כיום) ועד סטארט -אפים מזעריים של יזם אחד או שניים ללא כל תמיכה מוסדית.
נפח השקעות בפינטק (הון סיכון לעומת השקעה כוללת)

תובנה עיקרית
•

נפח ההשקעות בחברות פינטק צמח כמעט
ב 700%-בין  2011ל.2015-

•

נפח ההשקעות העולמי בפינטק בשנת 2015
עמד על  $19.1מיליארד וזאת לעומת פחות
ממיליארד דולר בתחילת .2010

•

השקעות הון סיכון הובילו את פריצת הדרך
של חברות פינטק :ב 2011-הון סיכון היווה
כמעט  90%מסך ההשקעות בשוק הפינטק.
לעומת זאת ב ,2014-הון סיכון היווה רק
 54%מסך ההשקעות.

(במיליארדי דולר)
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השקעה כוללת בפינטק

השקעות הון סיכון הפינטק

מספר השקעות כולל

מספר השקעות של הון סיכון

0
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ניתוח חברות פינטק לפי קהל יעד
היעד המשמעותי ביותר עבור מוצרי פינטק הוא תחום הבנקאות האישית ) (Personal Bankingמשתי סיבות עיקריות:
 )1פיתוח פתרונות לתחום זה אינו דורש בהכרח התחברות לתשתיות פיננסיות מסורבלות  )2גיוס לקוחות אינו כרוך
בתהליך מסורבל וארוך .במקביל ,חברת  McKinseyמצביעה על כך שדרישת הלקוחות לשקיפות וחופש בחירה גבוהים
יותר מעודדת אותם לבחור בחלופות שאינן תלויות בבנקים הגדולים .פתרונות פינטק נוטים גם להציג יתרון מבחינת
המחיר ומכיוון חוויית המשתמש
 %מתוך חברות פינטק לפי קהל היעד של המוצר
(על-פי מאגר פינטקים של חברת )McKinsey

בנקאות תאגידית/מוסדית
10%
בנקאות אישית
63%

תובנה
עיקרית

בנקאות עסקים
קטנים/בינונים
27%

לצד הממצא שלמעלה מ 60%-מחברות הפינטק מתמקדות בקהל יעד של בנקאות אישית ,עולה מתוך
מחקר בינלאומי כי ההשקעות בסגמנט הזה אף גדולות יותר ומגיעות ל 73%-מסך ההשקעה בפינטק

מקורMcKinsey Panorama (Oct. 2015), Citibank :
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השלכות והשפעת פינטק על בנקאות קמעונאות
מחקר בינלאומי מעריך כי חברות פינטק מהוות נתח שוק מזערי יחסית מתוך פוטנציאל ההכנסות של הבנקים ,מעט יותר
מ .1%-עם זאת ,הנתח הזה צפוי לצמוח בשנים הקרובות ,בעיקר בסגמנטים בהם קיימת פעילות גבוהה של השקעות:
הלוואות ,תשלומים דיגיטליים וניהול הון.
הערכות לגבי צמיחת נתח השוק של פינטק
2016

2020
פינטק
10%

פינטק
1%

בנקאות
מסורתית
99%

תובנה
עיקרית

2023

בנקאות
מסורתית
90%

פינטק
17%

בנקאות
מסורתית
83%

על פי המחקר ,אין מדובר בתהליך בלתי הפיך – הבנקים מסוגלים לזכות בחזרה באותו נתח שוק מסתמן
של חברות הפינטק ,בהנחה שיעמידו הצעת ערך נגדית שתהווה חלופה למתחרות.

מקורCiti - How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point (March 2016):
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סגמנטציה של סוגי חברות פינטק
גישה חסרת תקדים לנתונים ) (Big Dataלצד התקדמות טכנולוגית ,מאפשרים לחברות פינטק להציע שירותים שבאופן
מסורתי סופקו על ידי בנקים .חברות פינטק מציעות פן ספציפי מאוד מתוך הסל הרחב של שירותי הבנק ,מגמה המכונה
לעתים ” .“unbundling the bankהסגמנטים המשמעותיים ביותר עבור חברות הפינטק הם תשלומים והלוואות.
מספר חברות פינטק לפי סגמנט

השקעות הון בחברות פינטק לפי סגמנט

הלוואות
28%

תשלומים
19%

תובנה
עיקרית

אחר
הלוואות
אחר
העברת
15%
46%
19%
כספים
3%
מטבע דיגיטלי
העברת
(בלוקצ'יין)
כספים
3%
10%
ניהול הון,
תשלומים
ניהול הון,
מטבע דיגיטלי
השקעות
23%
השקעות
)
יין
'
בלוקצ
(
וחסכונות
וחסכונות
8%
16%
10%
פתרונות תשלומים והלוואות הם הסגמנטים המפותחים ביותר בקרב חברות פינטק .מחקר של McKinsey
מעריך כי נתח השוק של פינטק מסך ההכנסות מהלוואות בעולם עומד על  24%ואילו ומהווה כ 6%-מסך
ההכנסות משוק התשלומים העולמי.

מקורCiti - How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point (March 2016):
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התפתחויות ומגמות פינטק בתחום ההלוואות
סגמנט ההלוואות הוא הבשל ביותר מתעשיית הפינטק ,בעיקר לאור המיסוד וההנפקות הציבוריות של זירות אינטרנטיות
להלוואות  P2Pכמו  Lending Clubו .OnDeck-לאורך השנים הושקו מספר רב של זירות הלוואות דומות אשר אפשרו
פתרונות אשראי חלופיים לבנקים המסורתיים.
השקעות בחברות טכנולוגיות בתחום ההלוואות ()2012-2015
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הלוואות בפינטק
בתוך קטגוריית ההלוואות קיים מגוון של פתרונות המעניקים אשראי חלופי ללקוח הקצה .תת-הקטגוריה הנפוצה ביותר
היא הלוואות  P2Pליחידים או לעסקים .מחקר של  Nestaאודות שוק ההלוואות החלופי בבריטניה מצא כי אשראי בשווי
 $ 4.64מיליארד ניתן בערוצי הלוואות של חברות פינטק בשנת  , 2015צמיחה של  84%לעומת השנה הקודמת.
סוגי הלוואות אלטרנטיביות פופולאריות
תיאור

סוגי הלוואה

נפח אשראי
(בבריטניה )2015-

הלוואות
עסקיות P2P

זירות מסחר שמאפשרות הלוואות בין גורמים עבור מטרות עסקיות

 £1.49מיליארד

הלוואות
אישיות P2P

זירות מסחר שמאפשרות הלוואות בין גורמים עבור מטרות אישיות

 £909מיליון

Invoice
Trading

עסקים מוכרים את הקבלות/חובות שלהם לקהילת משקיעים

 £235מיליארד

Equity-based
Crowdfunding

מכירת מניות מוקדמות של החברה או הטבה אחרת בתמורה למימון

 £87מיליון

Community
Shares

מכירת מניות בארגון קהילתי או מלכ"ר

 £61מיליארד

מקורNesta - The 2015 UK Alternative Finance Industry Report :
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פתרונות להלוואות בפינטק – מודלים עסקיים
באופן כללי ,ניתן לחלק את פלטפורמות ההלוואות השונות ל 4-סוגי מודלים עסקיים:
 .1לווה ישיר :חברה בעלת רישיון להעניק הלוואות בעצמה.
.2

 :B2Cפלטפורמות המחברות בין מוסדות המספקים הלוואה ללקוחות המעוניינים בהלוואה.

.3
.4

זירת מסחר  :B2Cפלטפורמות המציעות הלוואות מגורמי הלוואות מוסדיים שונים.
פלטפורמות  :P2Pפלטפורמות המחברות בין משקיעים יחידים וגורמים המבקשים הלוואה.
חברות פינטק בולטות בתחום ההלוואות על פי מודל עסקי

מקורTracxn - Alternative Lending Report (Dec. 2015) :
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תחום הלוואות הפינטק הקדים תחומים אחרים
ההצלחה המוקדמת של חברות פינטק בתחום ההלוואות הביאה את הסגמנט הזה לידי בשלות לפני תחומי פינטק רבים
אחרים .הבשלות באה לידי ביטוי בשני צירים עיקריים :מחד ,חברות מובילות ,כמו  ,Lending Clubבחרו לצאת להנפקה
ציבורית והדגישו את חוזקן כגוף עצמאי .מאידך חברות אחרות בחרו לשתף פעולה עם בנקים על מנת להעניק אשראי
להפניות מצדם.

תובנה עיקרית
•

בשנה האחרונה ,אנחנו עדים לירידות חדות
בשווי המניות של זירות הלוואה P2P
ציבוריות  Lending Clubו.OnDeck-

•

נכון לתחילת מאי 2 ,החברות האלו חוו יחד
ירידת ערך משותף בשווי של  $1.3מיליארד
דולר מאז שהונפקו בבורסה.

•

הירידות התלולות הזכירו למשקיעים כי
אמנם קיים בחברות הללו פוטנציאל לצמיחה
מואצת ,אך חוסנן העסקי טרם הוכח לאורך
זמן

מקורBarron’s ,Fortune :

נפילות בערך מניות  OnDeckוLending Club-
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התפתחויות ומגמות פינטק בתחום תשלומים
למרות שסגמנט התשלומים הוא השני בגודלו בפינטק מבחינת נפח השקעות ,חברת  KPMGמעריכה כי הוא מהווה
את השוק התחרותי ביותר עם מגוון המוצרים העשיר ביותר.
השקעות בחברות טכנולוגיית תשלומים ()2012-2015
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סוגי פתרונות בתחום התשלומים בפינטק
המגוון של פתרונות תשלומים מצד חברות פינטק הוא עצום ונותן מענה לערוצי תשלום וקהלי יעד שונים מאוד .מגמה
מעניינת בתחום התשלומים היא המהלכים שענקיות טכנולוגיה ,כגון אפל ,גוגל ,פייסבוק ,אמזון ועלי באבא ,נוקטות על
מנת להציע מוצרים שנועדו להשתלט על תחום התשלומים דיגיטליים
סוגי פתרונות תשלומים פופולאריים
תיאור

סוגי פתרון

דוגמא בולטת

ארנק דיגיטלי
ותשלום ללא מגע

תשלומים באמצעות סמארטפון

Apple Pay,
Google Wallet

תשלומי P2P

העברת תשלומים בין גורמים באמצעות סמארטפון

Venmo (PayPal),
Dwolla,

המרת מט"ח ו-
Remittance

המרת מט"ח בעמלות נמוכות והעברת סכומי כסף בין מדינות

Transferwise,
Xoom

פתרונות
Point-of-Sale

פתרונות סליקת תשלום בערוץ דיגיטלי או פיזי

Square, Adyen,
iZettle

פתרונות
מסחר דיגיטלי

פתרונות תשלום למסחר ועסקים בערוצי אונליין

PayPal, Klarna

מקורBarclays – European Payments & FinTech (2015) :
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מטבע וירטואלי ו :Blockchain-אתגר עתידי עבור תשלומים
לעומת הפתרונות שהוזכרו לעיל המספקים ערך מוסף או מייעלים תהליך תשלומים ,טכנולוגיית בולקצ'יין וכלכלת
המטבעות הוירטואלים שואפים להיות תחליף מלא לתשתית התשלומים הקיימת ועל כן יש להתייחס אליהן כסגמנט נפרד.
נפח השקעות במטבע וירטואלי ובלוקצ'יין

תובנה עיקרית
•

הבלוקצ'יין ,מנגנון אמון מוצפן המבוסס על
טכנולוגיית  Open Sourceטומן בחובו את
הפוטנציאל לאפשר מסחר ישיר ללא
מתווכים.

•

הסגמנט החל את דרכו כתחום נישתי ביותר
ובשנתיים האחרונות צבר נפח השקעות לא
מבוטל .במקביל ניתן להבחין בצמיחה בקצב
האימוץ מצד בנקים מוסדיים בהבנת ויישום
הטכנולוגיה.

•

הצמיחה של בלוקצ'יין משקפת את רצון
הלקוחות להגברת תהליך הדמוקרטיזציה
ולשקיפות בענף הפיננסים.

(במיליוני דולר)
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פתרונות ניהול הון ,השקעות וחסכונות
תחום ניהול ההון ,השקעות וחסכונות הוא סגמנט רחב שפונה לקהל מגוון של משתמשים פוטנציאליים ,החל מפתרונות
דיגיטליים נקודתיים שעוזרים למשתמש בניהול פיננסי אישי ) (Personal Finance Managementועד פתרונות מקוונים
המסייעים לקרנות לבצע השקעות בצורה אינטליגנטית וממוכנת ).(Robo-advising
ניהול הון ,השקעות וחסכונות
סוגי מוצר

תיאור

דוגמא בולטת

ייעוץ פיננסי
רובוטי

שירותי ייעוץ אוטומטיים שמייעלים תהליכי ניתוח וניהול של הון והשקעות

Betterment,
Wealthfront

שירות הפקדה
ועו"ש

שירותי הפקדה בחשבון דיגיטלי ,לרבות כלים לניהול תקציב וחסכונות .למרות תשומת הלב לה
זוכות חברות מסוג זה ,מדובר תת-קטגוריה צרה יחסית לרעש שהיא מייצרת.

Simple,
Number26

פתרונות
השקעה

פלטפורמות או יישומים שמקלים על תהליך ההשקעה באמצעות שיפור מודל עסקי ,ניתוח נתונים
או התייעלות טכנולוגית (השקעות מיקרו social investing ,וכד')

Acorns,
RobinHood

ניהול פיננסי
אישי

פתרונות שמסייעים למשתמשים לנהל תקציב ,לקבוע יעדי חסכון ולקיים ניהול פיננסי בריא יותר
באופן כללי

Mint.com, Tink,
Planforward
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ייעוץ רובוטי :תחום צומח שצובר תאוצה
קטגוריית הייעוץ הרובוטי ) (Robo-advisingזוכה לתשומת לב רבה בשנה האחרונה לאור הפוטנציאל של הטכנולוגיה
לגרום לשינוי מהותי באופי תחום הייעוץ הפיננסי .כיום פחות מ 1%-מכלל הנכסים המושקעים בארה"ב עושים שימוש
בייעוץ רובוטי ,אך חברת המחקר  A.T. Kearneyמעריכה כי אחוז החדירה יגיע ל 5.6%-עד  .2020המעבר הזה עלול
להוביל להפסד של  $8עד  $12מיליארד בהכנסות של התעשייה.

שחקנים מובילים
Charles Schwab
Vanguard Personal Advisor
Furture Advisor
Wealthfront
Betterment
SigFig
Hedgeable

מקורA.T. Kearney 2015 Robo-Advisory Services Study:

•
•
•
•
•
•
•
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אבני דרך בהתפתחות תעשיית הפינטק
שנה

אבני דרך

תחום

2009

חברת התוכנה  Intuitרוכשת את השירות המקוון לניהול פיננסיים  Mint.comתמורת  $170מיליון

ניהול פיננסים

2009

פלטפורמת מימון ההמונים  KickStarterמושקת ופותחת צוהר לעשרות פלטפורמות נוספות

מימון המונים (הלוואות)

2013

חברת  PayPalרוכשת את אפליקציית התשלומים  P2Pהפופולארית Venmo

תשלומים

2013

בנק  BNP Paribasמשיק את מותג ! - Hello Bankמותג הבנקאות הדיגיטלית שלו

בנק דיגיטלי

2014

חברות  Lending Clubו , OnDeck-זירות ההלוואות  , P2Pיוצאות להנפקה ציבורית.

הלוואות

2014

הבנק הספרדי  BBVAרוכש את הבנק הדיגיטלי  Simpleתמורת  $117מיליון

ניהול הון ,השקעות וחסכונות

2014

חברת  Appleמודיעה על השקת פיצ'ר לתשלומים ללא מגע  Apple Payבאייפון החדש

תשלומים

2015

חברות פייסבוק וגוגל משיקים שירותי תשלומי P2P

תשלומים

2015

חברת  Squareלפתרונות תשלום  POSיוצאת להנפקה ציבורית

תשלומים

2015

בנק  INGההולנדי משתף פעולה עם  Kabbageלהעניק אשראי ללקוחות עסקיים קטנים

הלוואות

2016

 , Atom Bankבנק דיגיטלי לחלוטין משיק את שירותיו בבריטניה

בנק דיגיטלי

2016

חברת  , Acornsפלטפורמת ה , Micro-investing-מגייסת  $30מיליון בהובלת PayPal

ניהול הון ,השקעות וחסכונות

2016

הרגולטור היפני מודיע כי יסדיר חקיקה שתסייע למסחר בBitcoin-

מטבע מבוזר

2016

חברת  Bettermentלייעוץ פיננסי רובוטי ) (Robo-advisingמגייסת  $100מיליון

ניהול הון ,השקעות וחסכונות
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מרכזים גיאוגרפיים של פינטק
המוקד המסורתי של תעשיית הפינטק הוא בצפון אמריקה ,בדגש על עמק הסיליקון וניו יורק .יחד עם זאת ,התרחבות
התחום וביסוסו מבחינה טכנולוגית ומסחרית ,מוביל להתרחבות לגיאוגרפיות נוספות ,בדגש על צמיחה של מוקדי פינטק
באסיה ,לרבות ישראל.
נתח השקעות פינטק על-פי יבשת ב2011-
אסיה
8%

צפון אמריקה
75%

תובנה
עיקרית
מקורAccenture ,) 2016( CB Insights:

נתח השקעות פינטק על-פי יבשת ב2015-
(לא כולל דצמבר)

אירופה
17%

אסיה
30%
צפון אמריקה
58%

אירופה
12%

לצד הגידול המואץ בנפח השקעות באופן כללי ,הצמיחה באסיה גדלה פי  4במהלך  .2015סין סימנה את
עצמה כחממה חדשה לפינטק בעיקר על מנת לתת מענה לשוק המקומי העצום .למרות העובדה שאסיה (כולל
ישראל) עקפה את אירופה מבחינת נתח השקעות הפינטק שהיא מושכת ,גם באירופה נרשמת צמיחה כוללת
עקבית .לונדון היא הבירה הבלתי מעוררת של פינטק אירופאי ,לצד פעילות במדינות נוספות.
24

מרכזי פינטק בעולם :עמק הסיליקון וניו יורק
מטבע הדברים ,ניו יורק וסן פרנסיסקו הן ערים מרכזיות בתחום הפינטק בעולם .היתרון של עמק הסיליקון טמון כמובן
בסביבה הטכנולוגית המובילה ,לצד קירבה לקרנות הון סיכון .ניו יורק נהנית מהיותה הבירה הפיננסית העולמית ומרשת
של חממות ואקסלטורים שהתפתחה בעיר לאורך השנים.

נפח השקעות בפינטק בניו יורק

תובנה עיקרית
•

עמק הסיליקון הוא היעד העיקרי למשיכת השקעות בתחום
הפינטק .נכון לסוף  ,2015כ 74,000 -איש עבדו בחברות פינטק
בעמק וההכנסות שהתעשייה מייצרת מוערכות ב 6.84-מיליארד
דולר.

•

יש לציין כי למרות היתרונות של עמק סיליקון ,כמות ההשקעות
בחברות פינטק בעמק הסיליקון מתוך סך ההשקעות בתחום קטן
מידי שנה מאז  ,2013וזאת בעיקר לאור תחרות עולמית גוברת
"לצוד" כישרונות בתחום.

•

ניו יורק ,לעומת זאת ,מצליחה לשמור על צמיחה בתעשייה הודות
לסביבה תומכת הכוללת אקסלטורים ,הטבות שונות וקרבה לוול
סטריט.

•

 41%מההשקעות בחברות פינטק בניו יורק היו בתחום ההלוואות.

(במיליוני דולר)
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מרכזי פינטק בעולם :בריטניה
לצד היתרון האינהרנטי בכך שלונדון הינה בירת פיננסים עולמית ,ממשלת בריטניה פעלה נמרצות על מנת ליצור סביבה
מעודדת להקמת והפעלת חברות פינטק .כמו כן ,בבריטניה פועלים מגוון בנקים דיגיטליים עצמאיים ,דבר אשר בפני
עצמו תורם לחדשנות בתחום.
תחום פעילות של פינטקים בבריטניה
(סה"כ  350חברות)

תובנה עיקרית
•

דו"ח שפורסם לאחרונה במימון ממשלתי גילה כי תעשיית
הפינטק הבריטית ייצרה הכנסות בשווי  £6.6מיליארד ב2015-
וכי המגזר מעסיק  66,000איש.

•

הממשלה קידמה לפחות  4יוזמות נפרדות במטרה לעודד
חברות לפתוח משרדים במדינה או להעניק הטבות מס ליזמים
מקומיים:
•  :Fintech Initiatives UKTIיוזמה למשוך חברות פינטק
בהונג-קונג ,אוסטרליה וסינגפור
•  : Global Entrepreneurתכנית לסייע ליזמים להקים
סטארט-אפים בבריטניה בשלב מוקדם
•  :Tech Nationפורטל מקוון שמסייע לעסקים להבין מהן
הטבות המס והיתרונות בהקמת חברת פינטק בבריטניה.

מקורRoland Berger , EY - UK FinTechOn the cutting edge:

ניהול הון
12%
תשלומים
54%

השקעות/חסכונו
ת
6%
ביטוח
8%

הלוואות
20%

נפח השקעות בפינטק בבריטניה לפי תחום ב2015-
(במיליוני ליש"ט)

22
ניהול הון

21
השקעות/חסכונות

233

243

הלוואות

תשלומים
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מרכזי פינטק בעולם :גרמניה
גרמניה ראתה בשנים האחרונות צמיחה משמעותית בהשקעות והקמת חברות פינטק :מנפח השקעות של  $89.7מיליון ב-
 2013ל $588-מיליון ב .2015-מספר חברות הפינטק שפועלות במדינה כיום עומד על כ ,250-צמיחה של  70%מאז .2013

מיקום חברות פינטק בגרמניה לפי עיר

תובנה עיקרית

(סה"כ  250חברות)
ערים אחרות
36%

ברלין
28%

•

לעומת בריטניה ,בה עיקר פעילות הפינטק במדינה מרוכזת
בלונדון ,בגרמניה  3ערים שונות מהוות מרכזי פינטק :ברלין,
מינכן ואזור .Rhein-Main-Neckar

•

הסגמנטים הגדולים ביותר בין חברות פינטק בגרמניה הם
הלוואות ( 24%מסך כלל החברות) ,זירות מסחר ( 20%מסך
כלל החברות) ותשלומים ( 13%מסך כלל החברות).

•

חברות גרמניות מצטיינות יותר בפתרונות תשתיות  ITופחות
בפתרונות טכנולוגיית זריזים ונקודתיים.

מינכן
14%

נפח השקעות בפינטק בגרמניה
(במיליוני דולר)

588
2015

מקורEY – Germany Fintech Landscape :

Rhein-MainNeckar
22%

252
2014

89.7
2013
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'קרב' בין מרכזי הפינטק באסיה
כפי שצוין ,אסיה מהווה את הזירה המתחממת ביותר עבור השקעות בפינטק .ישנן מספר מדינות שמתחרות על הזכות
להיות "שער הכניסה" לפינטק ביבשת.
סין

סינגפור
•

•
•
•

סין פרצה לתודעה כמרכז פינטק בשנה האחרונה
השקעות פינטק במדינה צמחו מ $600-מיליון ב 2014-ל-
 $2.4מיליארד ב.2015-
ערים מרכזיותShanghai, Beijing, Shenzhen:

•
•
•

אוסטרליה
•

•
•
•

הממשלה התחייבה על מימון של יותר מחצי מיליארד דולר
לעידוד ההתפתחות של תעשיית הפינטק המקומית
נכון לסוף  ,2015פינטק ייצר הכנסות של  $990מיליון.
כ 10,000-איש מועסקים בפינטק
צמיחה מואצת של חממות פינטק והטבות מס עבור חברות
שמחליטות להקים פעילות במדינה.

הרגולטור הפיננסי פועל על מנת לייצר אווירה נוחה לצמיחת
פינטק במטרה להפוך לבירת הפינטק של אסיה.
נכון לסוף  ,2015פינטק ייצר הכנסות של  $870מיליון.
כ 7,000-איש מועסקים בפינטק
שיתוף פעולה חזק בין הבנקים הגדולים והרגולטור לעודד
פינטק.

הונג קונג
•
•
•
•

נפח השקעות בפינטק מוערך בכ $67-מיליון
נכון לסוף  ,2015פינטק ייצר הכנסות של  $870מיליון.
כ 8,000-איש מועסקים בפינטק
הסגמנט הבולט ביותר הוא כלים להשקעה ,בעיקר לאור
הקרבה למוסדות פיננסיים
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קשרי גומלין
בין בנקים
לחברות
פינטק

יחסי הגומלין בין בנקים לחברות פינטק לאורך השנים
 חברות פינטק פועלות כבר למעלה מעשור ,אך רק משנת  2014ניכרת עלייה מהותית בהשקעות בהן מצד קרנות הון ,בנקים ומשקיעים אחרים.
תופעה זו גברה ככל שחברות טכנולוגיות נוספות נכנסו לשוק השירותים הפיננסיים וכן בעקבות הירידה באמון של לקוחות בבנקים מסורתיים
 לאורך השנים האסטרטגיה של הבנקים בנוגע לחברות הפינטק עברה מחוסר התייחסות לרכישות והשקעות נקודתיות ובעיקר פיתוח פנימי
לאסטרטגיה מעורבת של השקעה ,רכישה ואף הקמה של חברות מתחרות ומשלימות

 עם זאת ,נכון ל ,2016-מרבית חברות הפינטק מוכרות את המוצרים ישירות ללקוחות במקום לבנקים .לכן ,השנה – שנה וחצי הבאות יקבעו האם
חברות הפינטק ימשיכו לצמוח ולהוות תחרות לבנקים או שלא תהיה להן ברירה אלא לשתף עמם פעולה
בעקבות המשבר הכלכלי קמו חברות פינטק
במטרה להתמודד עם רגולציה חדשה
ולשפר את תנאי השירות לטובת הלקוח

תחילת הטמעת אסטרטגיה להתמודדות עם
חברות הפינטק

2011 - 2008
 לבנקים אין אסטרטגיה מסודרת בנוגע
לחברות פינטק

2014 - 2012






Sources: Meidata Analysis based on Industry Press

השקעה ראשונית ( )seedבעיקר בחברות
מתחרות
הקמה של אקסלרטורים לחברות פינטק
השקעה בשיפור אפליקציות בנקאיות,
מערכות דיגיטליות ופתרונות לבישים
רכישה של מוצרים משלימים להצעות הערך
המסורתיות של הבנק – תשלומים ללא מגע,
העברת תשלומים בסלולרPFM ,
פיתוח  – In-Houseבעיקר השקעה בIT-
פנימי ושדרוג מערכות Legacy

אסטרטגיה מעורבת :השקעה ,רכישה ואף
הקמה של חברות מתחרות ומשלימות

 2015ואילך
 עיבוי פתרונות דיגיטליים באמצעות רכישה,
לעיתים אף הקמה ,של חברות מתחרות:
 oבנקים דיגיטליים
 oפלטפורמות להלוואות ולמימון
המונים
 שיתופי פעולה מתרחבים עם חברות פינטק
משלימות לשיפור חוויית הלקוח והנגשת
המוצרים והשירותים:
 oתשלומים ללא מגע
 oהעברת כספים
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 oייעוץ פיננסי רובוטי

חברות מתחרות לעומת חברות משלימות
ניתן לחלק את השוק לשני סוגים של חברות פינטק :מתחרות ומשתפות פעולה .השנים עד  2015אופיינו בעיקר כתחרות בין
חברות פינטק לבנקים .לעומת זאת ,נראה כי מ 2015-שיתופי פעולה וחיזוק הקשר בין הצדדים מתהדקים



בשנים האחרונות אנו עדים למגמה
דיכוטומית שבה בנקים משקיעים יותר
מקרנות הון סיכון בחברות פינטק
בתחילת דרכם ,אך מצד שני הם אינם
ששים לרכוש ולהטמיע את הטכנולוגיה
הבשלה שחברות אלו מפתחות.



לעומת זאת ,משנת  ,2015בעיקר ב-
 ,2016אנו עדים לשינוי מסוים במגמה
זו ויותר בנקים משקיעים בחברות
ומוצרים משלימים להם .תופעה זו
נגרמת משתי סיבות עיקריות :שינויים
רגולטוריים (לדוגמא ,מעבר לOpen -
 APIבבריטניה) ולחץ מצד חברות
פינטק להציע ללקוחות יותר מוצרים
מותאמים אישית

סוגי חברות פינטק :מתחרות  Vs.משלימות

השקעות בחברות פינטק:
שת"פ מול תחרות

פתרונות
חברות
משלימות
לפעילות של
בנק מסורתי

$18.15B

תשלומים

ניהול הון

ייעוץ פיננסי
רובוטי

ניהול פיננסי
אישי

44%
$11.64B

138%

29%

מתחרות
ישירות
לפעילות של
בנק מסורתי

מימון
המונים
העברת
כספים

בלוקצ'יין
השקעות

הלוואות

בנקים
דיגיטליים:
עו"ש
וחסכונות

23%
71%

2014
שיתוף פעולה

56%

2015
תחרות
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Sources: Accenture analysis on CB Insight data, Meidata Analysis based on Industry Press

השקעות של בנקים ב IT-ופינטק
למרות שמרבית חברות הפינטק מעוניינות לשרת את הבנקים ,ההשקעות של בנקים בחברות פינטק עדיין יחסית נמוכות
ולכן מרבית חברות הפינטק עדיין מוכרות ישירות ללקוחות .ב 2015-השקעות הבנקים בפינטק עמדו על כ 10%-בלבד
מכלל ההשקעות שלהם ב IT-וטכנולוגיות פיננסיות ,בשווי כולל של כ.$5B-


עולם הבנקאות עובר שינויים מהותיים
בשנים האחרונות :כספומטים ומזומנים
הופכים לפחות רלוונטיים ומצד שני,
בנקים משקיעים בפתרונות להעברה
והטמעה של המוצרים והשירותים
שלהם לדיגיטל ולמובייל



 2016אמנם מביאה עמה השקעה
גדולה יותר מצד הבנקים בחברות
פינטק ,אך נכון ל 2015-מרבית
ההשקעות של בנקים ב IT-הן לשיפור
ושדרוג הפלטפורמות הטכנולוגיות
הקיימות של הבנק ופחות בהשקעה,
רכישה או שת"פ עם חברת פינטק

מקורAccenture (2016) ,CitiBank (2016) , Celent Research (2015):

השקעות גלובליות של בנקים ב IT-ב 2015-לפי סוג
הוצאות על השקעות חדשות בIT-
~$50Bn

סך ההשקעות בפינטק (לא רק בנקים)
~$22Bn

שווי ההשקעות של בנקים בחברות פינטק
~$5Bn
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גישת בנקים בעולם כלפי פינטק
למרות שמוסדות פיננסיים כבר הפנימו כי פיתוח והטמעת טכנולוגיות חדשות הינם חיוניים לחוויית הלקוח והתייעלות
במגוון הממשקים של הבנק ,תוצאות סקר של חברת  PWCמעיד כי ההפנמה אינה מובהקת לחלוטין.

עיקרי התובנות
•

 57%ממשיבים בסקר בנקאים שערך PWC
ענו כי פינטק הוא המוקד של האסטרטגיה
שלהם .זאת לעומת  84%מחברות תשלומים
וכרטיסי אשראי.

•

אותו סקר העלה כי  25%מהמשיבים אינם
מחזיקים באסטרטגיה סדורה סביב פינטק.

•

 32%מהמשיבים ענו כי הם מקיימים
שותפויות עם חברות פינטק 15% ,ציינו כי
הם מנהלים חממות/אקסלרטורים עבור
חברות פינטק ורק  9%ציינו כי הם מחפשים
לרכוש חברות פינטק מעניינות.

מקורPwC Global FinTech Survey 2016:

סקר בקרב בנקים" :באיזה מידה אתה מסכים עם האמירה שהארגון שלך
מעמיד פינטק במוקד האסטרטגיה שלו?"

מסכים
22%

לא יודע
3%

לא מסכים
17%

לא מסכים במידה
11%

מסכים במידה
34%

לא בטוח
13%
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שיתופי פעולה
בולטים בין בנקים
וחברות פינטק

דרכי פעולה של בנקים

הקימו אקסלרטורים וחממות
לחברות פינטק
שת"פ עם חברות פינטק
הקימו חברת בת בתחום הפינטק

רכשו חברת פינטק
הקימו קרנות הון סיכון להשקעה
בחברות פינטק

הערה – היחסים בתרשים מעלה לא מדויקים אך בהחלט משקפים את המציאות בשנים האחרונות .כמו כן ,לא כל הבנקים הרלוונטיים צוינו
Sources: http://bit.ly/1RaQaSJ
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שיתופי פעולה ורכישות עיקריות בתחום התשלומים
שירותי תשלום בעיקר מתייחסים ליכולת של הלקוח לבצע תשלום באמצעות הסלולר ללא מגע או כרטיס .בנקים רבים
מבינים כי חברות הטכנולוגיה ( Apple, Google, Amazonוכד') מתקדמות וחזקות מהם בתחום זה ומתחילים לאמץ
את אופציות התשלום באמצעות ארנקים דיגיטליים.

בנק

חברת פינטק

תיאור המקרה
החברה לקחה חלק באקסלרטור של  Barclaysובסיומו חתמה על שת"פ עם הבנק
לספק שירותי תשלום אונליין ובמובייל לעסקים במדינות מתפתחות.
השיקו אפליקציית תשלום בשם  KiTTiהמאפשרת ל 100-חברים לאגור יחד כספים
בקופה משותפת ,לנהל את הכספים ולבצע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי מוטען
ללא מגע

בנק  ANZהאוסטרלי חתם על שת"פ עם חברת  Appleלאפשר שימוש בApple Pay-
לביצוע תשלומים באוסטרליה .במקביל חתם הבנק על הסכם דומה עם חברת Google
לשימוש בAndroid Pay-
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שיתופי פעולה ורכישות עיקריות בתחום ההלוואות ומימון המונים
שת" פ בין בנקים לחברות פינטק בתחום ההלוואות ומימון המונים משחק לטובת שני הצדדים .מצד אחד הבנקים יכולים
לתת הלוואות ללקוחות שלא היו עוברים את תנאי הסף של הבנק ובזמן יחסית מהיר ,וכך לשרת מספר גדול יותר של
לקוחות .מן הצד השני חברות הפינטק נחשפות למספר גדול של לקוחות ולהון של הבנקים.
בנק

חברת פינטק

תיאור המקרה

הבנק יעשה שימוש בפלטפורמה של  Lending Clubלהעניק הלוואות בסך $150
 millionלאנשים שבדך כלל לא עומדים בדרישות הבנק
שת"פ המאפשר ל SME-לקבל אישור להלוואות בסך  $710 - $142,000תוך דקות
עם העברת כספים באותו היום .באמצעות השת"פ הבנק מאפשר ללקוחות עסקיים
קטנים ובינוניים גישה מהירה להון ומצד שני  Kabbageנחשפים למספר גדול של
לקוחות הבנק
הבנק רשום באתר של  Zopaכמלווה פוטנציאלי
הבנק מפנה לקוחות עסקיים קטנים לפלטפורמה של  Funding Circleבכדי שהם יוכלו
לקבל הלוואות במהירות

הבנק הסינגפורי חתם על שת"פ עם חברת  MoolahSenseשבו הבנק יפנה לקוחות
עסקיים קטנים לספק ההלוואות ומצד שני ספק ההלוואות יפנה עסקים המחפשים
הלוואות גדולות יותר לבנק
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שיתופי פעולה ורכישות עיקריות בתחום הPFM-
שיתופי פעולה בתחום ה Personal Finance Management-כוללים לרוב השקה של אפליקציה או פלטפורמה
אינטרנטית המאפשרת ללקוחות לעקוב אחרי פעולות הבנקאיות (הוצאות והכנסות) וכך להישאר עם היד על הדופק בכל
הנוגע להרגלי צריכה ומצב פיננסי.
בנק

חברת פינטק

תיאור המקרה
הבנק חתם על שת"פ עם חברת  Movenהמספקת אפליקציה לניהול פיננסי.
האפליקציה מאפשרת למשתמש לעקוב אחרי תשלומים ופעולות בנקאיות שהם
מבצעים .השת"פ נותן לבנק בלעדיות בקנדה ושירות נוסף ללקוחות .עבור חברת
 Movenמדובר בפלטפורמה להגדלת מספר הלקוחות שלהם
הבנק מפתח יחד עם חברת  Tinkאפליקציה לניהול פיננסי אישי .האפליקציה תאסוף
ותנתח נתונים בנוגע לצריכה ופעולות של לקוחות הבנק ותוכל להתריע בפניהם על
חריגות ,פעילות מוזרה וכד' .האפליקציה תעזור ללקוחות להבין ולעקוב אחרי מצבם
הכלכלי בצורה נוחה ומהירה יותר

הבנק רכש את חברת  Honest Dollarהמספקת פלטפורמה שתומכת בעסקים קטנים
בבנייה של תוכניות פנסיה לעובדים שלהם.
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שיתופי פעולה ורכישות עיקריות בתחום הבנקים הדיגיטליים
רכישה או הקמה של בנק דיגיטלי ע" י בנק מסורתי עלולים ליצור מצב של קניבליזציה לבנק המסורתי אך בנקים אלו מבינים
כי עדיף לספק ללקוחותיהם ,בעיקר הצעירים יותר ,את האפשרות ובכך למנוע נטישה .ניתן לראות כי בנק  BBVAהינו
המוביל בתחום זה ובשנתיים האחרונות ביצע מספר רכישות של בנקים דיגיטליים ברחבי העולם.

בנק

חברת פינטק

תיאור המקרה

בשנת  BBVA 2014רכש את הבנק הדיגיטלי האמריקאי  Simpleומאז ביצע שתי
רכישות נוספות של בנקים דיגיטליים –  Atomבבריטניה ו Holvi-בפינלנד .אחד
מעמודי התווך של האסטרטגיה הדיגיטלית של  BBVAהינו רכישה של חברות פינטק
ונראה כי תחום הבנקים הדיגיטליים הוא בהחלט במרכזו.

באפריל  2016הבנק השיק את  – GS Bankבנק דיגיטלי המצריך הפקדת מינימום
של  $1בכדי לפתוח חשבון
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אקסלרטורים וחממות של בנקים לחברות פינטק
בנקים רבים הקימו אקסלרטורים וחממות לתחום הפינטק באןפן עצמאי או בשיתוף עם בנקים אחרים וקרנות הון .נראה כי
הבנקים מקימים מתחמים אלו מכמה סיבות :לימוד והכרה של הטכנולוגיה ,שינויים רגולטוריים ,הטמעה של המוצרים
והשירותים בהצעת הערך של הבנק ,למידה והכרה של שוק חדש באמצעות חברה אחרת ,קואופטציה ועוד .התחומים
המובילים שבהם הבנקים בעולם משקיעים הינם תשלומים והלוואות.

 4 מתחמים בצרפת
 הבנק תמך בכ 100-חברות
סטארטאפ לאורך השנים
שהצליחו לגייס כ€40M-
 מתמקדים בתחומים הבאים:
ניהול הון ,ניהול פיננסי,
בנקאות דיגיטלית ,תשלומים,
ביג דאטה ועוד






תוכנית באורך  6חודשים
השקעות עד  $500,000כאשר
הבנק הופך לבעל מניות מיעוט
מתחם בסן-פרנסיסקו
מתמקדים בתחומים הבאים:
אשראי ,הפקדות ,שיווק,
מובייל ,תשלומים ,אבטחה,
ייעוץ ממוכן ,ניהול הון,
לבישים ,ביג דאטה ועוד







תוכנית באורך  6חודשים
מתחם בפריז
הבנק מצוות כל סטארטאפ עם
לקוח עסקי שלו בכדי לבחון
קונספט ולהיעזר במומחיות
השקעות עד €100,000
מתמקדים בתחומים הבאים:
תשלומים ,רגולציה ,אבטחה
ועוד






תוכנית באורך  13שבועות
מתחמים בלונדון ,ניו-יורק,
קייפ-טאון ותל אביב
השקעות עד $120,000
מתמקדים בתחומים הבאים:
הלוואות ,בנקאות דיגיטלית,
מסחר ,סייבר ,ביג דאטה,
תשלומים ,בלוקצ'יין ,ניהול הון,
 Machine Learningועוד
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השקעות של בנקים בחברות פינטק
 הבנקים  Citigroupו Goldman Sachs-מובילים במספר ההשקעות בחברות פינטק
 הלוואות ותשלומים הינם התחומים בהם התמקדו השקעות הבנקים בשנים האחרונות .עד  2015מרבית ההשקעות לא היו
לטובת הטמעה של מוצרים ושירותים להצעת הערך של הבנקים ,אך  2016עשויה להביא שינוי במגמה זו
מספר השקעות גדולות של בנקים בחברות פינטק
מגובות )2015 – 2011( VC

סך השקעות של בנקים בחברות פינטק לפי סוג המוצר\שירות

2012-15

הלוואות

$2,583M

2012-15

תשלומים

$1,008M

2013-15

מימון המונים

$290M

2014-15

בלוקצ'יין

$230M

2012-15

מסחר

$179M

2013-15

ניהול הון

$110M

2011-15

PFM

$22M

13
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Wells Bank of Credit
Fargo America Suisse
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JP
Morgan
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Chase

מקורThe Pulse of Fintech, 2015 in Review, Global Analysis of Fintech Venture Funding, KPMG International and CB Insights, March 2016, BankNXT (Devie Mohan):
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אתגרים והזדמנויות לתחום הבנקאות בראי הפינטק
בכדי לא להישאר מאחור ,על הבנקים למצוא את הדרך המתאימה עבורם להתמודד עם אתגר הפינטק
אתגרים

תחומי פעילות
חדשים

חברות פינטק ממוקדות לרוב בתחום פעילות אחד
בלבד ולכן קשובות יותר לצרכים ספציפיים של
הלקוחות

יתרון לגודל

• חברות הפינטק זריזות יותר ומגיעות אל
הלקוח באופן מהיר יותר ,לעומת הבנקים
ה"כבדים" יותר
• חברות פינטק נמצאות ברובן כרגע מתחת
לרדאר הרגולטורי ולכן יכולות לפעול בתחומים
שבנקים אינם יכולים .עם זאת ,כל זה יכול
להשתנות כאשר הן יהפכו לכח משמעותי

הזדמנויות
שותפויות עם פינטק מאפשרות לבנקים להיכנס
לתחומים שאינם התחום החזק שלהם (למשל –
שותפי  P2Pהפונים לתחום ההלוואות בסכומים
נמוכים)

• לזהות את העוצמות של בנק מסורתי מול
חברות פינטק ולהשתמש בהן ,כמו לדוגמא
בסיס לקוחות רחב
• חברות פינטק מחפשות השקעה ושיתוף
פעולה שיאפשר לפתח מוצרים שישלימו את
מוצרי הבנק המסורתי ,יסייעו בשיווק או
בשימור לקוחות חדשים ,ישפרו את הרווחיות
ועוד
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אתגרים והזדמנויות לתחום הבנקאות בראי הפינטק
בכדי לא להישאר מאחור ,על הבנקים למצוא את הדרך המתאימה עבורם להתמודד עם אתגר הפינטק
אתגרים

חוויית לקוח

עלויות

Big Data
Analytics

חברות פינטק מעניקות לרוב חוויית משתמש
טובה יותר

הזדמנויות
שימוש בתחומים החזקים של הפינטק כדי לשפר
את הנקודות החלשות יותר של הבנק באמצעות
שיתופי פעולה או למידה מהגדולות בתחום (אפל,
אמזון ,עלי באבא ,גוגל וכו')

• המבנה הרזה של חברות פינטק והיותן
מבוססות על טכנולוגיה מאפשרות לרוב עמלות
ועלויות נמוכות יותר
• ההתמקדות של תחום הפינטק בהיבטים שונים
של הבנקאות האישית עלולה להביא להורדת
מחירים כללית ולשחיקת שולי הרווח של בנקים

הקטנת סיכונים – במקום פיתוח פנימי הטומן
בחובו סיכונים ועלויות גבוהות ,השקעה בתחום
הפינטק באסטרטגיות שונות מגדילה את
הסיכויים למצוא את הפתרון המתאים ביותר
עבור הבנק בסיכון נמוך יותר

שימוש יצירתי יותר שעושות חברות פינטק בbig -
 data analyticsמייצר מוצרים ופתרונות חדשים

לבנקים יש גישה למידע רחב יותר והם יכולים
להשתמש בטכנולוגיה חדשה כדי למנף אותו
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פעילות חברות
פינטק בישראל

תעשיית הפינטק הישראלית
בישראל פועלים למעלה מ 200-סטארטאפים בתחומי פינטק הקשורים בתשלומים ,הלוואות ,ניהול
הון השקעות וחסכון ,העברות כספים ומטבעות וירטואלים

הלוואות – 28%

תשלומים – 19%

תחום ניהול ההון וההשקעות ,ובמיוחד
עולם המסחר האלקטרוני תופסים נתח
משמעותי מתחום הפינטק בישראל,
במיוחד בהשוואה לחלק היחסי שתחום זה
תופס בעולם

ניהול הון והשקעות – 16%

תחומים מובילים בתעשיה העולמית
* תחום הסייבר ,אבטחה ,מניעת הונאות ו ecommerceאינם נכלל בניתוח זה

ניהול הון ,השקעות
וחסכונות – 37%

תשלומים – 21%
הלוואות – 13%

תחומים מובילים בישראל
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התפלגות חברות לפי תחומי פעילות
תחומי התשלומים וההלוואות בולטים בישראל בדומה לתעשיה העולמית .לצד זה ,הדומיננטיות של
חברות הפונות לשוק ההון ולתחום המטבעות הוירטואליים ייחודית לישראל

התפלגות חברות פינטק בישראל לפי תחומי פעילות
65

42
28

2
חוויית
משתמש
תובנה
עיקרית
מקור :ניתוח מידאטה

5

6

העברות מימון המונים
כספים

7
ביטוח

9
ניהול פיננסי
אישי

10

14

20

בנקאות  Back officeהלוואות
מסחרית operations

מטבעות
וירטואלים

תשלומים

שוק ההון

כשחקנים היושבים בישראל אך מעונינים לשחק בשוק העולמי ,חברות ישראליות רבות בונות כלים שאינם תלויי מקום או קשורים בשחקנים
מקומיים ,אלא מציעות כלים שיכולים להיות רלוונטיים בכל מקום .לדוגמא – כלי מסחר שאינם קשורים בבנקים ספציפיים ומטבעות
וירטואליים .בנוסף ,ניכר כי המומחיות הישראלית בתחום הסייבר באה לידי ביטוי גם בכלים אלו ,הדורשים רמת אבטחה גבוהה.

התפלגות חברות לפי גודל
פינטק ב"מוסך" :למעלה ממחצית חברות הפינטק הפועלות בישראל מעסיקות פחות מ 10-עובדים ורובן ככולן הוקמו
בשנתיים האחרונות .מגמה זו מעידה על כך שהשוק רחוק מלהיות רווי ומהווה גורם משיכה לסטארטאפים המעדיפים
להתמקד בתחום זה על פני אחרים

התפלגות חברות הפינטק בישראל לפי מספר עובדים
56%

28%
11%

6%
~201-500

תובנה
עיקרית
מקור :ניתוח מידאטה

~51-200

~11-50

~1-10

ניתן לצפות כי בשנים הקרובות מספר האקזיטים בתחום הפינטק יהיה גבוה יותר ,בזכות מגמת הצמיחה בהקמת חברות .לחילופין,
נצפה לראות חברות כאלו מתבססות והופכות לגורם משמעותי יותר בהיי טק הישראלי

התפלגות לפי שנת הקמה
נראה כי הזינוק במספר חברות הפינטק שהוקמו בישראל ב 3-השנים האחרונות ,נבלם
במחצית הראשונה של .2016

התפלגות חברות הפינטק בישראל לפי שנת הקמה
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המספר הרב של חברות פינטק שמוקמות בישראל מעודד השקעות ,כמו גם הקמת אקסלרטורים בתחום וכניסת שחקנים
בינלאומיים המתעניינים בחברות הישראליות :בנקים זרים ,גופי השקעה בינלאומים ועוד

חברות הפונות אל משקיעים ואל שוק ההון
התחום מתחלק בין חברות המפתחות כלי השקעה ( Algo-trading, binary options,
 )forexלבין חברות המספקות כלים ניתוחיים וכלים לבניית אסטרטגיית השקעה .החלק
היחסי של חברות אלו בישראל גדול משמעותית לעומת חלקן בשוק הפינטק העולמי

31%

מתוך
פעילות
הפינטק
בישראל

חברות לדוגמא:
רשתות חברתיות של
משקיעים

ייעוץ ובניית
אסטרטגיית השקעות

אתרי חדשות
וניתוחים

פורקס ונגזרים

מסחר באופציות
בינאריות

אלגו  -טריידינג

 - Online tradingתחום פעילות רווחי
חברות בתחום המסחר העצמאי בשוק ההון מהוות חלק לא קטן מכלל חברות הפינטק.
מתוכן ,כ 44%-הן חברות שמייצרות הכנסות
הדיווחים סביב חברות שנרכשו באחרונה מלמדים על
רמת ההכנסות בתחום זה

 Markets.comשנרכשה
בשנת  2015דיווחה ברבעון
הראשון של  2015על
הכנסות של  27.6מיליון
דולר ,המהווים צמיחה של
 87%לעומת השנה
הקודמת.

ההכנסות של
Supercerivatives
שנמכרה גם היא בשנת
 ,2015הוערכו בכ150-
מיליון דולר בשנת .2014
החברה הינה רווחית ככל
הנראה

התפלגות חברות  Online tradingבישראל לפי
שלב בחיי החברה

Seed
19%

R&D
37%

מקור2015 ,IVC :

Revenues
growth
16%

Initial
revenues
28%

חברות העוסקות בתחום התשלומים
חברות הפינטק בתחום התשלומים פונות לתחומים מגוונים .בעוד חלקן פונות בבירור לשוק המקומי עם
אפליקציות המיועדות לשירותים ספציפיים ,אחרות מתמקדות מראש בשוק העולמי

פתרונות מסחר
דיגיטלי

ארנק דיגיטלי

תשלומי P2P

חברות הפונות אל תחום התשלומים

20%

מתוך
פעילות
הפינטק
בישראל

חברות העוסקות בתחום ההלוואות
בתוך עולם ההלוואות ,בולטת ההתמקדות הישראלית בהלוואות  ,P2Pכלומר פלטפורמות המקשרות בין לווים
ומלווים שהם אנשים פרטיים או עסקים קטנים .במקביל ,תחום מימון ההמונים פורח גם הוא
הלוואות B2C

הלוואות P2P

חברות הפונות אל תחום
ההלוואות

10%

B2C marketplace

Crowdfunding

מתוך
פעילות
הפינטק
בישראל

חברות העוסקות בתחום המטבעות הוירטואליים
מספר לא מבוטל של חברות ישראליות עוסקות בפיתוחים עבור כלכלת הבלוקצ'יין .לכן ,לא מפתיע שהכנס
הבא בתחום זה ייערך בתל אביב ,לאחר כנסים דומים בברלין ובניו יורק

דו"ח של פירמת הייעוץ וראיית החשבון דלויט מציין את העוצמה הישראלית
בתחומי הסייבר וטכנולוגיות הצפנה כאחת הסיבות להתבססות תחום
הבלוקצ'יין וה bitcoin-בישראל
מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב ,מפעילים שגרירות ואיגוד הביטקוין
הישראלי חלל עבודה משותף המשמש בית ליזמים מתחום הבלוקצ'יין
והמטבעות הדיגיטליים
רובן של החברות בתחום הן חברות קטנות בנות  1-10אנשים.
חברות לדוגמא:

חברות הפונות אל תחום
המטבעות הוירטואלים

13%

מתוך
פעילות
הפינטק
בישראל

אקזיטים בולטים בתעשיית הפינטק הישראלית
האקזיטים מהשנים האחרונות כוללים חברות מתחומי ניהול ההון ,פתרונות תשלומים ופתרונות
 back officeלבנקים ובנקי השקעות
שם החברה

סכום

מועד הרכישה

תחום פעילות

החברה הרוכשת

התנהלות פיננסית

 50מיליון דולר

2015

Back office operations

 1.25מיליארד דולר

2015

שוק ההון – פורקס ונגזרים

 208מיליון יורו ועוד 250
מיליון יורו שישולמו ב2017-

2015

תשלומים

 3מיליון דולר

2015

שוק ההון – אלגו טריידינג

Intercontinental Exchange
) – (ICEהחברה המפעילה את
בורסת ניו יורק

 350מיליון דולר

2014

Back office operations

 – ICAPחברת סחר אלקטרוני
במט"ח

 247מיליון דולר

2007

תשלומים

NASDAQ IPO

 39מיליון דולר (נכון למאי
)2016

2002

מרכזי פינטק
בישראל

מרכזי פינטק בישראל
במקביל לצמיחה במספר חברות הפינטק בישראל ,התרחב גם מספר האקסלרטורים הפונים לתחום זה .חלק
מהאקסלרטורים מתמקדים בתחום הפינטק ואחרים מציעים מסלול מיוחד לסגמנט זה .פעילות הבנקים הגדולים
בולטת בתחום זה ,במקביל לכניסתם של שחקנים בינלאומיים
ברקליס פותחים
את Rise Tel
Aviv
The Floor
חממה בבורסת
תל אביב

פועלים – שיתוף
פעולה עם
Moneta Seeds

2016
2015

2014
 Elevatorפותח
מסלול פינטק
בשיתוף לאומי

מרכז הביטקוין
בישראל נפתח
וכולל מרחב
לסטארטאפים

 Citiפותחים
אקסלרטור פינטק
הפועל ממרכז
החדשנות

פועלים – שיתוף פעולה
עם Microsoft
 venturesלתמיכה
בחברות פינטק

פותחים Citi
מרכז חדשנות

2013
2012

2011
56

The Floor
חממה חדשה שתיפתח ביולי הקרוב ,בבניין הבורסה החדש בתל אביב

בעלות

• בבעלות קבוצת FinTech Next
• בין השותפים נמצאים הבנקים
הבאיםBanco Santander :
,HSBC Intesa Sanpaoloו -
RBSלצד קרן סינית-ישראלית
בשם  . Pando Groupהקרן
השקיעה ב -The Floorסכום
התחלתי של  $2מליון .

תחומי פעילות

•
•
•
•
•

•
•

בנקאות דיגיטלית
שווקים פיננסיים
ביג דאטה
בלוקצ'יין
 Internet of Thingsבתחום
הבנקאות
תשלומים דיגיטליים
מניעת הונאות

שירותים מיוחדים

•
•

•
•

סיוע בגיוס כספים
גישה לרשת המשקיעים של
החממה וקשר למשקיעים
אסייתיים
מנטורים
שת"פ עם בנקים

Citi’s Accelerator TLV
בשנת  2011פתחה  Citiמרכז חדשנות בישראל .בשנת  2013נפתח אקסלרטור הפועל בתוך מרכז החדשנות
במטרה לעודד סטארט אפים ישראלים בתחום (לעומת הפיתוח הפנימי שנעשה במרכז החדשנות) .עד כה
השתתפו בפרויקט כ 33-חברות ב 3-מחזורים

אופי הפעילות בחממה

•
•

התכנית פועלת ב 2 -מחזורים
בני  4חודשים בכל שנה .בכל
מחזור  5-10חברות
הבנק אינו משקיע כסף
בסטארט-אפים ואינו לוקח מהם
אקוויטי בתמורה להשתתפות
בתוכנית.

תחומי פעילות

•
•
•
•

תשלומים
שווקים
מסחר
Analytics

שירותים מיוחדים

• פגישות עם מנטורים מCiti-
העולמית

ברקליס – Rise Tel Aviv
השחקן הטרי שנכנס לשוק הפינטק הישראלי :אקסלרטור החדשנות של ברקליס נפתח בתל
אביב במרץ  .2016ברקליס בשיתוף עם  techstarsהמפעילה עבור ברקליס גם את החממות
בלונדון וניו יורק

אופי הפעילות

כל מחזור יימשך כ 13-שבועות ,כ-
 10חברות בכל מחזור

תחומי פעילות

•
•
•
•
•
•
•
•
•

הלוואות
בנקאות דיגיטלית
מסחר
סייבר
ביג דאטה
תשלומים
בלוקצ'יין
ניהול הון
Machine Learning

שירותים מיוחדים

• השקעה של עד  120אלף דולר
• ליווי מנטורים מהתעשיה
• אפשרות לשהות חלק מהתקופה
במרכזי פיתוח אחרים של
ברקליס בעולם

לאומי וElevator-
לאומי פונה אל עולם הפינטק באמצעות לאומיטק המציעה שירותים ייחודיים לסטארטאפים ובאמצעות
שיתוף הפעולה עם האקסלרטור .Elevator

אופי הפעילות

•

מחזור פעילות של כ6-
חודשים במשרדי Elevator

תחומי פעילות

התוכנית מיועדת לחברות
בטכנולוגיות הקשורות לתחום
הבנקאות ומתמקדות בתחומים
הבאים:
שיפור חווית הלקוח
•
תשלומים
•
ניהול השקעות
•
ניהול פיננסי אישי
•
מסחר
•
ניהול סיכונים
•
אבטחה
•

שירותים מיוחדים

•
•

•
•
•

השקעה של  20אלף דולר
שירותים נלווים כגון שירותי
חשבונאות ויחסי ציבור,
בשווי של כ 200-אלף דולר
גישה מרחוק לסביבת
הפיתוח של לאומי כבטא
סייט
ליווי של מומחי הפיתוח
הטכנולוגי של הבנק
גישה לחברות העובדות עם
הבנק

כיווני חדשנות נוספים:
•הקמת זרוע חדשנות המנהלת את
ה – Eco system-ממשקים ושיתופי
פעולה עם ענקיות טכנולוגיה ,בנקים
זרים ,אקדמיה וחברות פינטק
•השקת פלטפורמת הבנקאות
הדיגיטלית הראשונה בישראל
()PEPPER
•השקעה של כ 55-מיליון שקל באתר
ההלוואות  - EZBobבמרץ השנה
הודיע לאומי על רכישת  14%מחברת
 ,EZBobהמתמחה בהלוואות מקוונות
לעסקים קטנים בבריטניה .ההשקעה
עשויה להשתלב עם תכניות לאומי
לפתיחת בנק אינטרנטי וכן ליצור
שיתופי פעולה עם לאומי בבריטניה.
 ,EZBobשנוסדה על ידי ישראלים,
העמידה הלוואות בסכום של  100מיליון
ליש"ט לכ 8,500-עסקים

– פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית

לאומי מקים את
הראשונה בישראל

הקמת  Pepperמייצרת אלטרנטיבה וקניבליזציה לבנק המסורתי ,לאומי ,כאשר הוא
נהנה מהביטחון והיציבות של לאומי

אופי הפעילות
• לאומי הודיע במרץ השנה על
הקמת פלטפורמת בנקאות
דיגיטלית ראשונה מסוגה
בישראל.
•  Pepperיתנהל לגמרי בתוך
האפליקציה וללא סניפים
• הקשר ללקוח יבוצע בעיקר
באמצעות צ'אט או קשר טלפוני

חידושים עיקריים
•
•

•

•
•
•

לאתר >> PEPPER

 100%שירות במובייל
ביצוע פעולות ללא עמלות רגילות
אלא תשלום רק על ביצוע פעולות
ושירותים
שימוש במודל דירוג סיכוני אשראי
חדשני
יכולות טכנולוגיות חדשניות
המשלבות  UIו UX-ברמה
הגבוהה ביותר
צ'אט זמין עם נציגי 24 –PEPPER
שעות 6 ,ימים בשבוע
בעתיד – מתן תובנות ועדכונים
מותאמים אישית

אתר  Pepperעלה ב 01.06-ומזמין
להשתתף באירועי PEPPER LIVE
שיתקיימו בתל אביב ,באר שבע,
ובהמשך גם בירושלים וצפון.
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כנסים ואירועים

אירועים וכנסים
עדות נוספת לצמיחת תחום הפינטק היא העליה במספר הכנסים והאירועים סביב התחום ,כמו גם תחילת התמקדות
בסגמנטים כמו לדוגמת בתחום ה .Bitcoin-רוב האירועים נושאים אופי צעיר של תחרויות סטארטאפים .רוב האירועים
מתקיימים בחסות ובארגון של הבנקים הגדולים
אוקטובר

האקתון פינטק
של לאומי וsalesforce-

דצמבר
תחרות Bankapp
של פועלים וCiti-

נובמבר

2014

כנס הפינטק של – Citi
הצגת סטארטאפים
מהאקסלרטור

יוני
תחרות Finnovative
בפסטיבל irrational
( festדן אריאלי)

ועידת יזמות של
לאומיטק וBank -
Innovation

כנס פינטק של לאומי,
KPMGכלכליסט ו-
אוקטובר
Inside bitcoin Tel
Aviv

יוני
Tech Crunch is
going to Tel Aviv
בשיתוף לאומיטק

2015

2016
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