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  GLOBAL Xמחקרי קרנות הסל של

 Blockchain))כירו את הבלוקצ'יין ה
 

 :נקודות עיקריות

 

  ל רישומים, שטכנולוגיית הבלוקצ'יין היא גישה מבוזרת לאיסוף ושמירה
 לשינויים חסינותהמאפשרת רמות גבוהות יותר של דיוק, שקיפות, בטיחות ו

 .הגישות המרוכזותלעומת 
 

  שרישום מבוזר חסין לשינויים מעניק משום הבלוקצ'יין חיוני למטבעות קריפטו
 ושקיפות לעסקאות דיגיטליות. אמינות

 
  טכנולוגיית הבלוקצ'יין שימושית מאוד גם בתחומים חשובים אחרים, בכללם

חוזים משפטיים חכמים, מעקב וניטור שרשראות אספקה וגישה ושיתוף רישומים 
 רפואיים.

 
  המערכת האקולוגית של הבלוקצ'יין נמצאת עדיין בשלבים מוקדמים, אך היא

( כריית נכסים 1במגוון פעילויות, ביניהן:  עוסקותחברות המורכבת ממספר 
( 4( יישומי בלוקצ'יין; 3( עסקאות בלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים; 2דיגיטליים; 

 . ( שילובי בלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים5 -חומרות בלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים; ו
 
 

 בלוקצ'יין?המהי טכנולוגיית 
 

 הבלוקצ'יין הוא סוג של מאגר מידע המתמקד ברישום ותחזוקת נתונים. במובנו הבסיסי ביותר,

. במאגרי מידע מרוכזים, מחזיקה תכונותיו הייחודיות נובעות מצורת הרישום המבוזרת שלו

נתונים, תיקוף אמינותם  זנתרשות יחידה בשליטה מוחלטת על כל ההיבטים, בכללם ה

תונים נרשמים כ"בלוקים" מבוזרים ומתוקפים המבוזרת של בלוקצ'יין, הנ הותחזוקתם. בגיש

)עמית לעמית(. אף שכל אחד יכול  P2Pנקודות ממסר, על רשת בידי מספר משתתפים, או 

יצר נתונים על בלוקצ'יינים ציבוריים, באמצעות יצירת בלוק חדש וקישורו לבלוק קודם, יל

או לזייף את הנתונים  קונצנזוס היא שאיש לא יכול לערוךעל  משמעותו של התיקוף המבוסס

 ק אישורים.ימרגע שהבלוק קיבל מספ

 

יש לכל משתתפי הרשת ראשית, יתרונותיו של הרישום המבוזר מבוססים על הנחה של אמון. 

. חלוטיןגישה לעותק של הבלוקצ'יין ולהיסטוריה שלו בזמן אמיתי. במילים אחרות, הוא שקוף ל

 יותר יםנקודת ממסר או שחקן לא יכול ק אישורים, אףירגע שהבלוק מקבל מספמ, שנית

לבצע חסימת היכולת  עקבלהעתיק, להשחית, לשנות או למחוק את העסקאות שבתוכו. 

 :נקודה חשובה שלישית. ברמה גבוהה יכולת מעקבוהבלוקצ'יין לספק בטיחות יכול , שינויים

לישי או ביישוב מכיוון שאין לבלוקצ'יין גוף מפקח מרכזי, מתייתר הצורך בתיקופים של צד ש

 מחלוקות וכך נחסכות עלויות תיווך.
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 בין טכנולוגיית הבלוקצ'יין לבין נכסים דיגיטלייםהיחסים 
 

למטבעות קריפטו ולנכסים דיגיטליים אחרים. טכנולוגיית הבלוקצ'יין קשורה קשר הדוק 

המשתמש בשיטות הצפנה  ,מטרתם של מטבעות הקריפטו היא להוות מדיום לעסקאות חליפין

כדי לפקח על יצירת יחידות כספיות ולתקף עסקאות. סוגים נוספים של נכסים דיגיטליים בעלי 

מפותחים לרוב על ערך פוטנציאלי הם אסימוני ניירות ערך ונגזרות קריפטו. נכסים דיגיטליים 

צות ברחבי רשתות בלוקצ'יין שבהן העסקאות מתוקפות על ידי נקודות ממסר עצמאיות ומופ

הרשת על בסיס עמית לעמית. נכסים דיגיטליים נסחרים בדרך כלל בבורסות לסחר בנכסים 

  דיגיטליים, אך אפשר גם לסחור בהם ישירות על בסיס עמית לעמית על הבלוקצ'יין.

 

שוק, היה היישום ההביטקוין, מטבע הקריפטו המוכר והגדול ביותר מנקודת מבט של ערך 

כנולוגיית הבלוקצ'יין. הביטקוין, שהרוויח מההיבטים הייחודיים של הנרחב הראשון של ט

טכנולוגיית הבלוקצ'יין, מעולם לא נפרץ או אוים, הוא אינו נשלט על ידי רשות מרכזית 

לעתים קרובות כ"זהב דיגיטלי", משום  מוגדרוהעסקאות בו שקופות ברחבי הרשת. הביטקוין 

מלבד הביטקוין, להשתמש בו לביצוע עסקאות.  תןניבטוח של ערך ש אגרשרבים רואים בו מ

של אתריום.  "אתר"יש סוגים נוספים של מטבעות קריפטו המשמשים למטרות חלופיות, כגון ה

שילוב מכונה  על ידיהביטקוין הבלוקצ'יין של  את שימושי רחיבהבלוקצ'יין של אתריום מ

האתריום הוא חוזים חכמים(.  ,שיודעת לבצע תוכניות מתקדמות יותר )למשל ,וירטואלית

שכל  ,שינוייםבלוקצ'יין שניתן לתכנת, או למעשה, מחשב מבוזר שמפעיל יישומים עמידים ל

אחד יכול לבנות ולהשתמש בהם באופן בלתי תלוי. מסחר ברשת האתריום דורש כוח מחשוב 

 מכאן ה"אתר". זהובלוקצ'יין, השהמשתמשים חייבים לשלם עבורו באסימון שנוצר על ידי 

שירותים המסופקים על ידי היישומים שנבנו על שימוש בהביקוש לאתר קשור חלקית לש

  הבלוקצ'יין של אתריום.

 

האומנות עולם כובשים כרגע בסערה את  (NFTs)דוגמה. אסימונים חסרי תחליף חן הבה נב

משתמשים באסימונים חסרי תחליף כדי לייצג בעלות  אנשיםהאספנות.  ענףהדיגיטלית ואת 

אומנות, פריטי אספנות פריטי  של המרהאסימונים אלה מאפשרים  iעל פריטים ייחודיים. 

ואפילו נדל"ן, לאסימונים. לאסימון חסר התחליף יכול להיות רק בעלים אחד בכל רגע נתון 

איש לא יכול לשנות את רישום הבעלות או  –והוא מאובטח על ידי הבלוקצ'יין של אתריום 

של האסימונים חסרי התחליף הוא  היקוםבעיקרון,  iiולייצר אסימון חסר תחליף חדש.להעתיק 

 בעלות.זקוק להוכחת עצום ויכול לכלול כל דבר שהוא ייחודי ו

 

 (2021ביוני  24-)נכון ל iiiשוקשווי לפי  המוביליםקריפטו המטבעות 

והיה מטבע הקריפטו המבוזר  2009-מיליארד דולר: הביטקוין נוצר ב 629 –ביטקוין  (1
 להשתמש בו ולשלוח אותו באמצעות האינטרנט.היה הראשון שאפשר 

.  אתריום 2015-שק בווה 2013-הוצע לראשונה במיליארד דולר:  227 –אתריום  (2

 רישום חזותי של הבלוקצ'יין

 עסקה מתחילה

העסקאות מתבצעות 
ברשת על בסיס 

 (P2Pעמית לעמית )

 

העסקאות משולבות 
לתוך בלוקים 

ומעובדות ע"י רשת של 
 נקודות ממסר ממוכנות

 

 הבלוק מתוקף

עסקאות מתוקפות 
מאוחסנות בתוך 

בלוק ונחתמות 
 במנעול )גיבוב(

 

הבלוק משולב עם 
בלוקים אחרים, 
 ונוסף לשרשרת

 

 העסקה מושלמת

תמידית ובלתי ניתנת 
 לשינוי ברחבי הרשת

 

עסקאות מתוקפות עשויות לכלול מטבעות קריפטו, חוזים חכמים, ניהול 
שרשרת אספקה, אבטחה ושיתוף רישומים רפואיים, תשלומים 

 ועוד.בינלאומיים 
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אלפי ו "אתר"מפעילה את מטבע הקריפטו שהוא טכנולוגיה המורצת על ידי קהילה 
 יישומים מבוזרים.

והוא המטבע היציב  2014 -מיליארד דולר: הטתר הושק ב 63 – (Tether)טתר  (3
. מטבע יציב שואף (USD)הראשון בעולם המחקה את ערך הדולר האמריקאי 

 להצמיד את ערכו לנקודת ייחוס חיצונית, לרוב מטבע פיאט.
והוא מטבע  2017-מיליארד דולר: מטבע הבינאנס הושק ב 47 –מטבע בינאנס  (4

ם עמלות בבורסת המטבעות הקריפטיים ושלתלהשתמש בו למסחר ול ניתןקריפטו ש
 של בינאנס.

שהוא מבוסס  ADA -ואסימון ה 2017-מיליארד דולר: הקרדאנו נוסד ב 43 –קרדאנו  (5
ומכאן שיש  ,הרשת לוודא שבעלי האסימונים יכולים להשתתף בהפעלת נועדעליו 

 להם זכות להצביע על כל שינוי מוצע בתוכנה.
 

ערך השוק המצטבר של כל הנכסים הדיגיטליים, שהוא פונקציה של מחיר היחידה כפול 
 ivטריליון דולר. 1.35-למעלה מבמחזור, הוא שהמספר המוערך של המטבעות 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימוש בבלוקצ'יין למטרות שאינן קשורות לנכסים דיגיטליים

 

בדיוק כפי שהדואר האלקטרוני הוא רק אחת הדרכים למינוף האינטרנט, גם הביטקוין ונכסים 

דיגיטליים אחרים הם רק טיעון אחד לטובת הבלוקצ'יין. למעשה כל תכונה, בכל ענף ומגזר, 

שיכולה להפיק תועלת מתכונות השקיפות, העסקאות המתוקפות, הנתונים החסינים מפני 

ת, יכולה להרוויח מיישום טכנולוגיית הבלוקצ'יין. בהינתן האטרקטיביות שינוי ותחזוקת רשומו

בשנת  מיליארד דולר על פתרונות בלוקצ'יין 6.6 צפויים להוציאהנרחבת הזאת, ארגונים 

צפוי סך כל ההוצאות על פתרונות  2024עד שנת  v.2020לעומת  50%, עלייה של 2021

 vi.48% של )CAGR(עלייה שנתי מצטבר  מיליארד דולר, קצב 19-בלוקצ'יין להגיע ל

 

על מנת להבין כיצד הבלוקצ'יין יכול לספק ערך, חשוב להשוות אותו לניהול רשומות מסורתי. 

ן ומנסה לשלב בו עסקאות שנעשו בי והיסטורית, כל צד מנהל את ספר הרשומות המרכזי של

חשבונות, סחורות . למשל, בתי עסק וספקיהם חייבים למסור זה לזה מידע על הצדדים

שנמכרו, משלוחים, מלאי ועוד. כל קבוצה חייבת להיות משוכנעת שהנתונים של הקבוצה 

 בטכנולוגיית . מחייב פתרוןואי התאמות יכולות לגרום כאב ראש רציני ש ,השנייה תקפים

בלוקצ'יין, כל הקבוצות עובדות עם אותם קבצי מידע, הן יודעות שהעסקאות נרשמות באופן 

 ונהנות משקיפות בבדיקה של עסקאות בעבר. מדויק

 נכסים דיגיטליים בין טכנולוגיית הבלוקצ'יין לבין היחסים

 2021ביוני  17 -נכון ל .Coin Metrics, CoinMarketCap, Infinite Market Cap   מקור:

 , אך הוא אינו היחידהבלוקצ'ייןהידוע והגדול ביותר, הוא היישום הנרחב הראשון של טכנולוגיית  הביטקוין, מטבע הקריפטו

 מאפיינים משותפים של נכסים דיגיטליים

שווי שוק נכסים  שווי שוק הזהב  דיגיטליים )מיליארדי $(הנכסים השווי שוק 

 דיגיטליים 
 4,000 -היום קיימים יותר מ

מטבעות קריפטו. ביטקוין 

משווי שוק  53% -מייצגת כ

 הנכסים הדיגיטליים

)מבוזרים )ללא רשות מרכזית 
מפני שינוי ללא תחליף וחסינים 
אנונימיים 
אספקה מוגבלת ונדירות 

ם
די

ר
א

מילי
 

 בהתבסס על שווי שוקעוקב אחריהם,  Coin Metrics -נכסים דיגיטליים ש 47הערה: הגרף כולל 
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בשרשראות אספקה, בטיפול  ןבלוקצ'ייניתן להשתמש בבהן שלהלן מספר דוגמאות לדרכים 

 בנתונים רפואיים ובחוזים חכמים.

 

 הכלל. ן יוצא מהלא וכלל, כיום ה : שקיפות שרשרת האספקה היאשרשראות אספקה
 החברותמודורשים  ,מה הרקע של המוצרים שהם קונים הצרכנים רוצים לדעת

 אחריות עליהם. כתוצאה מכך, שרשרת האספקה לקבלהמייצרות ומפיצות אותם 
של מוצר יכולה  מסלול החיים. אך שמירת רישומים על חייבת להתנהל בשקיפות

חברות. אחד הפתרונות המסקרנים מבחינת הלהיות יקרה בזמן ובכסף והרת סיכונים 
 לניהול מודרני של שרשרת האספקה הוא טכנולוגיית הבלוקצ'יין.

 
מספק יעילות כך הוא ו ,ניתן לעקוב אחריו בקלותוהרישום מאובטח  ,בבלוקצ'יין

לגופים שתפקידם להביא את המוצר אל הצרכן. הבלוקצ'יין יכול להיות שימושי 
 ניםמעניי יםלהיות לו שימוש יםמקרים שבהם משהו משתבש. למשל, יכולבבמיוחד 

מזון איננו סתם מוצר, הוא מוצר המשפיע על בריאות הציבור.  .יםבסביבה של מרכול
 2019קולי בחסה הערבית בשנת -זיהום של משלוח מזון, כמו אירוע חיידקי האי

על התפרצות  הדיעיסיכון שיכולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת. הוא בארה"ב, 
בעוד ששימוש כל המלאי מהמדפים. של  להורדהיכלה להביא בעבר זו,  מעין

, לבודד את המלאי שלא זוהם זיהוםאפשר לאתר במהירות את מקור המבלוקצ'יין, ב
 ולמנוע התפרצויות עתידיות.

 
 של חולים מפוזרים ונשמרים  במצב הנוכחי, רישומים בריאותיים :מעקב בריאותי

במתקנים של ספקי  (EHRs)של רישומי נייר ורישומי בריאות אלקטרוניים  בשילוב
של הנתונים  שירותי בריאות שונים. מבנה זה מקשה מאוד על קבלת תמונה מלאה

משום שספקי שירותי  חל EHRs-השיפור בההיסטוריים של חולים בזמן אמיתי. 
קשה מאוד לשלב באופן  גם היוםמידע דיגיטלי. אולם ביניהם בריאות שונים משתפים 

את השליטה והאבטחה של יעיל את כל הרשומות לתוך פלטפורמה אחת ולנהל 
א עלול ווה ,חסרונות מספרמידע באמצעות מערכת מרכזית. למבנה מרוכז כזה יש ה

להיתקל בסיכון של "נקודת כשל בודדת" ובצווארי בקבוק בזרימת המידע עם 
 viiשל המערכת. התרחבותה

לאחסן ביעילות רישומים רפואיים באמצעות שימוש במזהה ייחודי  ניתן ,בבלוקצ'יין
לכל חולה, אשר יאפשר לו לגשת לרישומיו ולהסמיך ספקי שירותי בריאות לגשת 

 למידע בזמן אמיתי. 
 

 עסקאות לביצוע : חוזים חכמים הם מערכת של כללים שהוגדרו מראש חוזים חכמים
ובעקבותיהם הפרמטר  ,מטרים של "אם/מתי"כללים אלה מסתמכים על פר בלוקצ'יין.

שנקבעו  ם מוקדמיםחוזה רק כאשר נענים תנאי לייצר"אז". גישה ממוכנת זו יכולה 
מראש, המאפשרים לכל המשתתפים להיות בטוחים בתוצאה. דוגמאות לעסקאות 

אומנות דיגיטלית, שחרור כספים, העברת בעלות על נדל"ן ותביעות ת מכיר ןכאלה ה
לאחר סיכום העסקה, היא נרשמת בבלוקצ'יין, כלומר אי אפשר לשנות או ביטוח. 

 לבטל אותה וכל הצדדים המעורבים יכולים לגשת אליה.
ניירת  הםמשום שלא מעורבת ב ,חוזים חכמים יכולים לשפר את יעילותן של עסקאות

, ההבנות, הם מאובטחים על ידי מנגנוני הצפנ-ואין בזבוז זמן על תיקון שגיאות ואי
 והמשתתפים יכולים לתת בהם אמון מלא, משום שהם מבוזרים ושקופים.
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 מהם נושאי המשנה במערכת האקולוגית של הבלוקצ'יין?
 

לאור צמיחתם המהירה של מטבעות הקריפטו והציפיות הגבוהות לאימוץ טכנולוגיית 
להשיג חשיפה לתחום זה. מעוניינים משקיעים יותר ויותר הבלוקצ'יין גם בתחומים אחרים, 

במטבעות הקריפטו עצמם, אך בשל הקצב הגובר של  השקעהאחת השיטות היא, כמובן, 
, השינויים במודלים העסקיים ועליית ערכי השוק של (IPOs)ההנפקות הציבוריות הראשוניות 

המספקות חשיפה חברות כמה עשרות מניות של החברות, נסחרות כיום בבורסות הציבוריות 
נושאי משנה במסגרת המערכת האקולוגית  מספרממוקדת לתחום זה. חברות אלה קשורות ל

חומרת של הבלוקצ'יין, בכללם כריית נכסים דיגיטליים, בלוקצ'יין ועסקאות בנכסים דיגיטליים, 
 ויישומים ואינטגרציה של בלוקצ'יין. יםדיגיטלי םנכסיובלוקצ'יין 

 
נכסים של והוספת עסקאות חברות המעורבות בתיקוף  תכולל דיגיטלייםכריית נכסים 

לכריית נכסים המשמשת דיגיטליים למגוון רישומי בלוקצ'יין, או כאלה המייצרות טכנולוגיה 
 דיגיטליים.

 
 דוגמאות :Marathon Digital Holdings ,Riot Blockchain ,Hive Blockchain ,

Argo Blockchain ,Bitfarms ,Hut 8 Mining ,Bit Digital ,Bit Mining ,
CleanSpark. 

 
נעשה בעיקר  דבר. כיום הבהפרש גדול ביטקוין הוא מטבע הקריפטו הנכרה ביותר בעולם

בכורים הכורים משתמשים בהם כדי להתחרות ש ,לכך במיוחד נוצרובאמצעי כריית ביטקוין ש
בעיה מתמטית ספציפית מהר ככל האפשר. כל פתרון לבעיה להיות הראשונים לפתור ואחרים 

ספרות, תהליך הידוע בשם גיבוב. הכורה  64זו מייצר מספר הקסדצימלי בן כמתמטית 
 רספקבל מלוקצ'יין, בבהראשון שמצליח לפתור את הבעיה מקבל רשות לייצר את הבלוק הבא 

בתוך הבלוק  שיבוצעוות את דמי העסקאות הקשורים לכל העסקאלקבל זכאי ו על הפתרון
ביטקוינים לבלוק.  6.25והכורים מקבלים כרגע  ,דקות עשרשלו. בלוקים נפתרים בממוצע בכל 

ברגע שמוסיפים בלוק לשרשרת, ולאחר שהמידע החדש משולב במידע הקיים, הכורים 
בעיה עבור גיבוב חדש שעונה על הקריטריונים פתרון למתחילים למעשה לחפש שוב 

 iviiהחדשים.
כיוון שהכורים מתוגמלים בביטקוינים, הכנסותיהם קשורות באופן הדוק לערכו של הביטקוין 

דולר, ההכנסה השנתית של הכורים מסתכמת  50,000בשוק. למשל, אם ביטקוין אחד שווה 
 מיליארד דולר. 16.4-בכ
 

 לא רק נכסים דיגיטליים
 .CAGR, הם אקסטרפולציה עפ"י 2023 -ו 2022ערכי השנים  הערה: ;*מוערך ;IDC, Apr 19, 2021מקור: 

מיליארד דולר על פתרונות  6.6ארגונים יוציאו  2021הצפי הוא שבשנת 

 ... 2020לעומת  50%עלייה של  בלוקצ'יין,

לצמוח בקצב בלוקצ'יין יכולות ההוצאות על  2024 -ל 2020בין השנים 

 מיליארד דולר 19 -ולהסתכם ב 48%( של  (CAGRצמיחה שנתי מצטבר 

 הוצאה גלובלית חזויה על פתרונות בלוקצ'יין )מיליארדי דולר(

יישוב תשלומים 

 בינלאומיים

מעקב היסטוריה 

 ומקורות

מימון סחר ויישוב לאחר 
 מעשה
 ניהול נכסים / סחורות

 

 ניהול זהויות

 אחרים
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קיצוץ בחצי עם הזמן. אחרי כל  עובריםהבלוק המתקבלים על ידי הכורים  פרסיחשוב לציין ש

בלוקים שנכרו, או בערך כל ארבע שנים, תגמולי הבלוק המשולמים לכורי הביטקוין  210,000

, והוא יעמיד כל תשלום על בלוק על 2024. קיצוץ כזה צפוי באביב שנת 50%-מקוצצים ב

נים שניתשל ביטקוינים  מוגבלביטקוינים. קיצוץ זה הוא הכרחי משום שיש מספר  3.125

מיליון הביטקוינים  2.3מיליון;  21מיליון ביטקוינים וגבול עליון של  18.7-כ יש. כרגע לכרייה

 ixx.2140ייכרו כנראה עד שנת , עדיין שלא נוצרו

 

מיליון הביטקוינים,  21בהתבסס על הפרוטוקולים הקיימים של הביטקוין, ברגע שייכרו כל 

יצטרכו הכורים להסתמך רק על הכנסות שמקורן בעמלות על עסקאות. כדי לוודא שהעסקאות 

יוצאות לכתובות של מטבעות קריפטו שמעובדות ברשתות של מטבעות קריפטו, עסקאות 

מהכנסות  6.5%עמלות אלה מייצגות רק  xiת "כרייה" או "רשת"., גוררות לרוב עמליםחיצוני

של ביקוש  בתנודותעמלות הכרייה של הביטקוין אינן קבועות, אלא תלויות  xiiהכורים כיום. 

והיצע. גודלו של בלוק הביטקוין כפוף לגבול סופי, ומשמעות הדבר היא שהכורים יכולים לתקף 

דקות(. אם  10בערך בכל כאמור, עסקה מתוקפת )רק מספר מסוים של עסקאות בכל בלוק 

מספר העסקאות הממתינות לתיקוף עולה על מה שיכול להיכנס לבלוק אחד, מתעדפים 

 הכורים את העסקאות לפי גובה עמלות הכרייה.

 

כורים הן חשמל, מחיר מערכת המחשבים שלהם וכל הוצאה ה להעלויות העיקריות ש

כיוון שיש לכורים עניין לחסוך  העסק שלהם. מבחינת חשמל,לניהול הדרושה  נוספתתפעולית 

בעלויות החשמל, הם נוטים להיות ממוקמים במקומות שבהם החשמל זול, או לפעול בשעות 

שיא. כיום, הפקת חשמל מתאים סולריים פוטוולטאיים ומאנרגיית רוח עולה השאינן שעות 

ויותר כורי ביטקוין מעדיפים לצרוך קת תחנות כוח המשתמשות בפחם, ולכן יותר וחזתפחות מ

מהכורים משתמשים באנרגיה מתחדשת כחלק מהתמהיל  76% -כ xiiiאנרגיה מתחדשת.

צריכת החשמל   xivמצריכת האנרגיה הכללית שלהם. 40%-כהמהווה כיום האנרגטי שלהם, 

מסך כל צריכת החשמל  0.40%לשנה( מהווה רק  87.7TWhטקוין )יבחישובי השל 

 xvהגלובלית.

 

 משתנות בהתאם למחירו של הביטקויןמכרייה הכנסות השנתיות ה
ביטקוינים לבלוק )לא כולל עמלות עסקה, שגם הן  6.25של  תשלום. הערה: בהתבסס על Global Xמקור: קרנות הסל של 

 מהוות מקור הכנסה לכורים(

 מחיר הביטקוין

ב
די

ר
א

מילי
 

ר
דול

ם
י
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כולל חברות שמפעילות פלטפורמות או בורסות  עסקאות בנכסים דיגיטלייםהבלוקצ'יין וה מגזר

 למסחר בנכסים דיגיטליים, חברות נאמנות, ארנקים ו/או מנגנוני תשלום.

 דוגמאות :Coinbase Global ,Square ,PayPal ,Voyager Digital ,Greenbox 
POS 

 
ן גוומארנקים או בורסות של נכסים דיגיטליים הם פלטפורמות המאפשרות ללקוחות לסחור ב

נכסים דיגיטליים, או להמיר אותם למטבעות פיאט. פלטפורמות אלה מאפשרות קנייה של 
שירותי משמורת ושירותים אחרים כגון הלוואות תמורת לעתים קרובות מציעות גם ו ,ומכירה

לפי פעולת מסחר,  ,למשל) שירותיהן בסוגי התשלומים עבור ומז וז ותנבדל ןביטחונות. ה
משיכות(, במספר ובסוג הנכסים הדיגיטליים הנתמכים, בתכונות, במקסימום סכומי המסחר, 

 גיאוגרפית.מבחינה בהתמקדות במגזרי לקוח וכן 
 

יום הנכס הדיגיטלי הנסחר ביותר, שכן ערכו מהווה כבמסגרת פלטפורמות אלה, הביטקוין הוא 
אולם ביטקוין הוא רק אחד מתוך אלפי נכסים  xviטליים.מסך שווי כל שוק הנכסים הדיגי 45%-כ

 דיגיטליים הקיימים בשוק.
 

העניין הגובר במטבעות קריפטו  ,פלטפורמות המוקדשות לנכסים דיגיטליים בלבדמעבר ל
, לדוגמהחברות פינטק רבות להוסיף לסל המוצרים שלהן גם מטבעות קריפטו. מושך 

Square  ור בביטקוין באמצעות האפשרות לסח 2018השיקה בשנת- CashApp  .שלה
מיליארד דולר,  8.8-מסתכמות בהשקתו, מאז זה יישומון מסחר מההכנסות המצטברות שלה 

מיליון  75בלבד, שהניבו רווח גולמי של  2021מיליארד דולר ברבעון הראשון של  3.5בכללם 
  xviiמסך כל הרווח הגולמי שלה. 8% -כ ודולר, א

 

 
 

רווח שנתי 

 מכרייה
 שיעור גיבוב הרשת

 מחיר
BTC 

 

6.25 *
פרס 

 בלוק

עמלת 
 כרייה

$2560 
בלוקים 

 לשנה

עלות 
חומרת 

 כרייה

עלות 

 חשמל
הוצאות 

 תפעול

 שיעור גיבוב החברה

 50%*עומד לעבור קיצוץ של 

 שיעור הגיבוב של החברה•
 עלות החשמל•
 הוצאות תפעול•

 הגיבוב של הרשתשיעור •
 (BTC)מחיר הביטקוין •
 פרסי הבלוק•
 עלות חומרת הכרייה•

 -ב שולטיםכורי ביטקוין  שליטה על איןלכורי ביטקוין 

 בלוקצ'יין ועסקאות בנכסים דיגיטליים

, Global X ETFs. 2021, נכון ליוני Voyager Digital5. 2020, נכון לדצמבר Square3 .Coindesk4. 2020בדצמבר  31-נכון ל Barrons1 ,2 מקור:

Square Annual Filings הערה: 2021, אפריל .CashApp  שלSquare .מאפשרת למשתמשים לקנות/למכור/להחזיק ביטקוינים 

הקריפטו הופכים להיות חלק משמעותי מהתמהיל העסקי של מטבעות 

 חברות פינטק מסורתיות

חברות פינטק חדשות וקיימות נכנסות יותר ויותר למערכת האקולוגית 

  המשך ההתפשטות של הנכסים הדיגיטליים עםשל מטבעות הקריפטו 

Coinbase Global מיליון משתמשים  43: בורסת קריפטו מובילה בעלת

 -הוא כ Coinbaseנתח השוק הנוכחי של  1לקוחות מוסדיים. 7,000 -קמעונאיים ו

%11 .2 

PayPalמבסיס  20%ומאז כמעט  2020 -: השיקה מסחר במטבעות קריפטו ב

מיליון משתמשים, ביצע עסקאות  300 -הלקוחות של החברה, המונה יותר מ
  4.בביטקוין דרך האפליקציה שלה

Voyager Digitalרוקרית של נכסי קריפטו שיותר ממיליון משתמשים מוכחים : ב

 3.3יש נכסי קריפטו בשווי  Voyager Digital -משתמשים בפלטפורמה שלה. ל

  5מיליארד דולר, המוחזקים בחשבונות משתמשים.

Greenbox POS ספקית פתרונות תשלום מבוססי בלוקצ'יין שיש לה יכולת :

מוגבל למעשה של נכסי אסימונים, המייצגים לאפשר, לרשום ולאחסן נפח בלתי 

 מזומן או נתונים.

Square השיקה מסחר בביטקוין באמצעות האפליקציה :Cash App 2018 -ב .

 8.8 -מתסכם ב, הסכום המצטבר של ההכנסות שיצרה האפליקציה מאז
 .בלבד 2021מיליארד דולר ברבעון הראשון של  3.5מיליארד דולר, בכללם 

 3מיליון דולר. 75 -הם הסתכם במי הרווח הגולמ

 ביטקטיןמהמסחר ב SQUAREהרווח הגולמי של 

רווח גולמי מביטקוין 

 )שמאל(

ביטקוין של הרווח גולמי שיעור 

 (ימין)
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PayPal  מבסיס  20%ומאז כמעט , 2020נכנסה לתחום המסחר במטבעות קריפטו בשנת

עסקאות בביטקוין באמצעות האפליקציה  ומיליון, ביצע 300-מ למעלה ,של החברההלקוחות 

 טפלנוצרו במיוחד כדי לשונות בכך שהן  Coinbase -ו Voyagerחברות אחרות, כמו  xviiiשלה.

מיליון  Coinbase 43, היו לפלטפורמה של 2020בסוף  בעסקאות במטבעות קריפטו.

מוסדיים, עובדה שהדגימה היטב את הגידול משתמשים  7,000-משתמשים קמעונאיים ו

ההכנסות של  xixה של מטבעות קריפטו בקרב מגוון רחב של סוגי משתמשים. יטבקל

Coinbase  אחוז מערכה ממבוססות על עמלות עסקה, המורכבות מעמלות קבועות לעסקה או

הקמעונאיים  םמשתמשיה, היה שיעור העמלה הממוצעת ששילמו 2020של כל עסקה. בשנת 

 xxבממוצע. 0.1%ומשקיעיה המוסדיים שילמו , Coinbase %1.4של 

 

חברות המייצרות ומפיצות תשתיות ו/או חומרה  תכוללבלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים חומרת 

 פעילות של בלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים.להמשמשות 

 

 :דוגמאות Nvidia ,Northern Data ,Ebang International Holdings ,Canaan 
 

 תשל כורי מטבעות קריפטו מורכבות ברובן מרכישת חומרה טכנולוגי (CapEx)הוצאות ההון 
ם רכיבים בעלי יכולת כולליש ,מתקדמת. החומרה היא ביסודו של דבר מחשבים מתמחים

ה בשימוש שהם כגון מעבדים, לוחות אם, זיכרון ואחסון. הכורים נבדלים זה מז ,מחשוב גבוהה
 הדרושים ASICאו בשבבי  ,(GPUs)ביחידות העיבוד הגרפי  ,עושים בכרטיסים גרפיים

 פתרונות מורכבים המשמשים בכריית מטבעות קריפטו. ילביצוע חישוב
 

הכורים עשויים להחליט לאחסן את הציוד שלהם במרכזי דאטה של צדדים שלישיים, 
חרים. מפעילים של מרכזי דאטה גובים בדרך המספקים חשמל, קירור, אבטחה ושירותים א

 נוסף על הסכמים לשיתוף ברווחים עם כורי מטבעות קריפטו.ב ,עמלות אחסון והנדסהכלל 
 
 
עוסקות חברות המעורבות בפיתוח והפצה של שירותי יישומים ותוכנה  יישומי בלוקצ'ייןב

ם, בכללם חוזים חכמים. בדומה לכך, דיגיטלייהקשורים לבלוקצ'יין ולטכנולוגיות של נכסים 

המספקות שירותי הנדסה וייעוץ למי  עוסקות חברות שילוב בלוקצי'יין ונכסים דיגיטלייםבתחום 

 והנכסים הדיגיטליים. ןשמעוניין לאמץ ולהשתמש בטכנולוגיות הבלוקצ'יי

 

 :דוגמאות BC Technology Group ,SOS Ltd. ,Overstock.com ,Future 
FinTech Group ,Diginex ,Galaxy Digital ,BIGG Digital Assets 

 
המסחר האלקטרוני.  כמובמספר מגזרים אחרים, גם ם ולייש ניתנתטכנולוגיות בלוקצ'יין 
Cloud Chain Mall ,של  הפלטפורמFuture FinTech Group , בנתה לעצמה קניון מקוון

של מסחר אלקטרוני, חתמה על הסכם שיתוף  נוספת, מפעילה Overstock.comאתריום. ב
פלטפורמה שלה. בבמטרה לאפשר שימוש בביטקוין לביצוע תשלומים  Coinbaseפעולה עם 

המשתמשים יכולים לשלוח ולקבל כל סכום של כסף  :היתרונות של שיתוף פעולה זה שארבין 
הבטיחות משום ש ,תויכולים תמיד לבצע עסקאות מאובטחו ,ובכל זמן מיידי, בכל מקוםבאופן 

 .לא נפגעה מעולם ןביטקוישל 
 

 מסקנה
 

נכסים הדיגיטליים יש לולבלוקצ'יין ו ,מגזרים רביםבצורה  תהליכי שינויהדיגיטציה מאיצה 

ל טריליון דולר, עעולה כיום . שווי הנכסים הדיגיטליים מגזר הפיננסילחולל מהפכה בנציאל טפו

מטבעות קריפטו קמות ברחבי על מבוססות הקצב האימוץ שלהם מואץ וחברות חדשות 

מה שהתחיל בביטקוין, שהיה היישום החשוב הראשון של טכנולוגיית הבלוקצ'יין,  xxiהעולם.

 .כלכלייםיישומים שהטווח שלהם משתרע על פני מספר מגזרים  לכלולמתפתח היום ומתחיל 
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יכולה להשקיע עשוי להיות  BKCHמספר החברות שבהן . סיכונים, בכללם אובדן אפשרי של הקרןות כרוכות בהשקע
להיתקל השקעות בעלות מיקוד צר מתאפיינות בתנודתיות רבה יותר. השקעות בחברות בלוקצ'יין עשויות  מוגבל.

לא נבדקו; גניבה, אובדן או הרס מפתחות גישה שלה סיכונים הבאים: זו טכנולוגיה חדשה וייתכן ששימושים רבים ב
תחרות עזה והתיישנות מהירה של מוצרים; אירועי בטיחות סייבר; היעדר שווקים נזילים; קצב אימוץ איטי; לבלוקצ'יין; 

ייתכן היעדר רגולציה; פגמים או חולשות במוצרים של צדדים שלישיים; תלות באינטרנט; וסיכוני התחום העסקי. 
מליים המובילים לתשואות בנות מימוש בכל פתח לעולם תהליכי עיבוד עסקאות אופטיתבלוקצ'יין לא הטכנולוגיית ש

השקעות בינלאומיות עשויות להיות כרוכות בסיכונים להפסד כספים בשל תנודות שליליות . חברה שבה הקרן משקיעה
אי יציבות חברתית, כלכלית או פוליטית , או בשל המקובליםעקרונות החשבונאות בשערי החליפין, בשל הבדלים ב

 אינה מגוונת. BKCHבמדינות אחרות. 
 
 

( והן אינן נפדות באופן נפרד מהקרן. עמלות ברוקראג' NAVמניות של קרנות סל נרכשות ונמכרות במחירי שוק )לא 
 .מקטינות את התשואה

 
אלה ומידע נוסף  פרטיםשקלו בזהירות את יעדי ההשקעה של הקרן, את הסיכונים, החיובים וההוצאות. לפני השקעה, 
. אנא, קראו globalxetfs.com -המלאים או המקוצרים של הקרן, אשר ניתן להשיג ב בתשקיפיםאפשר למצוא 

 ם לפני ההשקעה.תשקיפיבזהירות את ה
 

Global X Management Company LLC  הינה יועצת של קרנותGlobal X הקרנות מופצות על ידי חברת .SEI 
Investments Distribution Co. (SIDCO)אשר אין לה קשר ל ,- Global X Management Company LLC או ל- 

Mirae Asset Global Investments קרנות .Global X  אינן מקבלות תמיכה, המלצות, ואינן מונפקות, נמכרות או
ההשקעה בקרנות  גם אינה מפרסמת כל התייחסות באשר לכדאיות Solactive AG -ו Solactive AGמקודמות על ידי 

Global X .רות אף אחת מהחבSIDCO ,Global X או ,Mirae Asset Global Investments אינה קשורה ל- 
Solactive AG. 
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