
 

 

 

 

 و آسیا خاورمیانه اروپا، به همراه آمار بخش هاخلاصه گزارش نبض فین تک

 (KPMGاز  گزارشی )

 ترجمه: شرکت عصر امین کارآفرین



 

    

 هاتکچشم اندازی جدید برای فین

ها در مناطق بزرگی همچون آمریکا، آسیا و اقیانوسیه طوریکه تعداد معاملات و تراکنشبه بوده است.ها تکمهمی برای فین 2021

گذاران خطر پذیر و چه گذاری در این حوزه )چه در سطح سرمایهدهد که سرمایهرکورد زده است. علاوه بر این، آمارها و ارقام نشان می

گذارانی قوی فین تک منجر به جذب سرمایهسال های خود بوده است. گسترش راه حلگذاری شخصی( در بالاترین حد در سطح سرمایه

 تک و امنیت سایبری، شده است.های ارزهای دیجیتال و بلاکچین، ولثبا علاقه به حوزه

ها به این امر پآهای تثبیت یافته و  استارتشویم که روندهای متعددی وجود دارند که باید شرکتمتوجه می 2021با نگاهی به سال 

 توجه کنند که خدمات مالی به چه معناست و پس از پاندمی کرونا چگونه خواهد بود؟

 



 

 

 باشند:به شرح زیر می 2021تک در سال برخی از روندهای فین

ها.گذاری در ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط شرکتافزایش علاقه به سرمایه 

تری از معاملات روزانه از طریق صنعت بیمه و سترش خدمات مالی به طیف گستردهگها همراه با تقویت شدن همکاری 

محصولات مالی و امثالهم.

تمرکز فزاینده بر سیستم بانکداری متمرکز.  

ها به مناطقی همچون آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین.تکگسترش دسترسی فین 

گذاران خطر پذیر در سطح جهانی.ها توسط سرمایهکشف فرصت دلیلهای جهانی بهافزایش تمرکز بر فرصت 

های مختلف آن پتانسیل رشد بینانه بوده است، زیرا زیربخشها در سطح جهانی بسیار خوشتکگذاری فینسرمایه 2022با شروع سال 

  های جدیدتری نیز در این حوزه ظهور کنند.رود بخشخوبی دارند و انتظار می

 

 

 

 



 

 از محتوای گزارشای خلاصه

 

  



 

 هاتکبخش اول: چشم انداز جهانی فین

 

 میلیارد دلار رسید 115ها به بالاترین حد خود یعنی تکگذاری خطرپذیر جهانی بر روی فینمیزان سرمایه 

گذاری شاهد یک رکورد بزرگ در بخش سرمایه 2021میلیارد دلار(، در سال  53.2) 2018در مقایسه با رکورد قبلی ثبت شده در سال 

 ایم. ها در سطح جهانی بودهتکخطرپذیر بر روی فین

 سالی پر فروش برای رمزارزها و بلاکچین بوده است 2021 

 30ش از به بی 2020میلیارد دلار در سال  4-5رکورد دار بوده است. این رقم از  2021گذاری در بخش رمزارزها و بلاکچین در سال سرمایه

های رمز ارزها و ، ارتقا یافته است. علاوه بر این، در سطح جهانی نیز شاهد افزایش شناخت پتانسیل2021میلیارد دلار در سال 

 ایم.های مالی مدرن بودههای فناورانه آن در سیستمزیرساخت

 شاهد معاملات بزرگی بوده است (BNPL)سیستم وام اقساطی در نقطه فروش  

میلیارد دلار  1.2توان به افزایشگذاری فراوانی بوده است، از مصادیق آن میشاهد سرمایه 2021در طول سال  BNPLفضای 

 میلیارد دلار نام برد.  2.7مستقر در ژاپن، به مبلغ   PayPalو خرید  Klarnaگذاری بر روی سرمایه

 افزایش تمرکز بر جایگزینی بانکداری اصلی 

های بانکی های قدیمی و بهبود سیستمتحت فشار قابل توجهی برای کاهش اتکای خود به زیرساخت در سطح جهانی، موسسات مالی

اصلی خود به منظور تسهیل استفاده از تجارب بهتر مشتریان هستند.



 

 افزایش علاقه به علم تحلیل داده 

های خود جهت تصمیم گیری بهتر تسلط یابند، ها بر دادهتوانستند کمک کنند تا سایر شرکتهایی که میتکفین 2021در طول سال 

 محبوب شدند. 

 برابر شده است 2بیش از  (PEگذاری خصوصی )های سرمایهگذاری صندوقمیزان سرمایه 

 144با رکورد  2021اند. قبل از آن نیز در سال بوده تک همیشه فعالگذاری خصوصی در بخش فینهای سرمایهدر سطح جهانی، صندوق

میلیارد دلار( در سال  5گذاری شده است که این مقدار، دوبرابر بالاتر از رقم قبلی )میلیارد دلار در این حوزه سرمایه 12معامله، بیش از 

 بوده است. 2018

 افزایش داشتند ،2021معاملات فرامرزی مربوط به ادغام و تملیک دو اقتصاد مختلف در سال  

میلیارد دلار، این رقم در  10.7به میزان  2020تک در سال پس از کاهش میزان معاملات فرامرزی مربوط به ادغام و تملیک در فضای فین

دغام و میلیارد دلار را در مقایسه با کل ارزش معاملات فرامرزی مربوط به ا 36.2معامله که ارزش معاملاتی  275با رکورد  2021سال 

 باشد، به خود اختصاص داده است.  میلیارد دلار( دارا می 83.1های جهانی )تکتملیک فین

 

 

 

  



 

 مد نظر داشته باشیم: 2022بایست برای سال ترندهایی که می

نیز همراه با بلوغ فزاینده تعداد   2022ایم. در سال ها بودهتکگذاری جهانی بر روی فینشاهد افزایش علاقه به سرمایه 2021در سال 

 گذاری در سطح جهانی باز هم افزایش داشته باشد. رود که این سرمایهتک انتظار میهای فینزیادی از زیر بخش

 بایست مد نظر داشته باشیم:شش روند را می 2022به طور کلی برای سال 

 

  

فین تک ها خود را به عنوان 
سازمان های داده محور معرفی 

خواهند کرد

باره ی موشکافی نظارتی فراوانی در
امور مالی یکپارچه وجود خواهد 

داشت

بانک های بیشتری امور مالی 
یکپارچه  را ارائه خواهند داد

یونیکورن های معروف تا حدودی
درخشش خود را از دست خواهند 

داد

اطق تمرکز قوی تری در معامله در من
اهد افتادکمتر توسعه یافته اتفاق خو

مسائل زیست )فین تک هایی که بر 
ESG( محیطی، اجتماعی و حکمرانی

متمرکز خواهند بود، مسیر رشد
بزرگتری خواهند داشت



 

 آمار و ارقام ای ازخلاصه

 

 

 20212018ها تکهای سرمایه گذاری بر روی فینلیتکل فعا1شکل 
 

دلار(ارزش معاملات )میلیارد   تعداد معاملات 

 تعداد معاملات ارزش معاملات )میلیارد دلار(

 (2018-2021)ها تکمایه گذاران خطر پذیر بر روی فینهای سر : فعالیت2شکل 



 

 

 (2018-2021)ادغام و تملیک دو اقتصاد مختلف های معاملات فرامرزی مربوط به : فعالیت3شکل 

 

 

 (PE)گذاری خصوصی های سرمایهگذاری صندوق: میزان سرمایه4شکل 

 

 تعداد معاملات ارزش معاملات )میلیارد دلار(

 تعداد معاملات ارزش معاملات )میلیارد دلار(



 

 

 

 

 (2018-2021ها در سطح جهانی )گذاری بر روی فین تک: ارزیابی مراحل سرمایه5شکل 

 

  

 

 

 

 

 مراحل پایانی مراحل اولیه مرحله پیشا بذری و بذری



 

 

 تکهای فیننگاهی به حوزه

  

2022



 

 

 نگاهی به حوزه پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تکگذاری جهانی بر روی فینسالی باورنکردنی برای سرمایه 2021

حوزه پرداخت بوده است.  این امر ناشی از شتاب مستمر روندهای 

های پرداخت دیجیتال و دیجیتال، استفاده گسترده جهانی از سیستم

بوده  BNPLهای پرداخت جایگزین همانند افزایش تقاضا برای مدل

 است. 

 ایم:بوده نیز علاوه بر این، در این حوزه شاهد اتفاقات زیر

 ذاری در آمریکای لاتین گیهاافزایش سرم 

ازی و سو فشار برای دیجیتالی B2Bهای تمرکز بر روی مدل 

 B2Bهای اتوماسیون پرداخت

های های مبتنی بر بلاکچین برای تراکنشلحافزایش تمرکز بر راه 

 فرامرزی

وسعه و پیشرفت تهای جایگزین پرداخت با توجه به اهمیت راه 

 های این حوزهشرکت

 

: کل سرمایه گذاری در حوزه پرداخت6شکل   

(2018-2021) 

ارزش معاملات 

 )میلیارد دلار(

 تعداد معاملات



 

 

 

 نگاهی به حوزه اینشورتک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخصوص در هایی بوده است که علیجمله حوزه حوزه اینشورتک از

این توجه فراوانی را به خود جلب کرده است.  2021نیمه دوم سال 

بوده است و بیشتر گذاران خطرپذیر رشد و توجه در بازار سرمایه

ملیلیون  100های فعال در حوزه اینشورتک به طور متوسط شرکت

توان به ها میاند. از جمله این شرکتدلار سرمایه جذب کرده

MediTrust Health  ،)مستقر در چین(Acko  ،)مستقر در هند(Bolttech 

 Leocare)مستقر در ایالات متحده( و  At-Bayر(، )مستقر در سنگاپو

 )مستقر در فرانسه( نام برد.

 ایم:بوده نیز علاوه بر این، در این حوزه شاهد اتفاقات زیر

 های دولتی و غیردولتیاری از سوی شرکتذگهافزایش سرمای 

های بیمه های ارائه دهنده پلتفرمر بین شرکتتمشارکت نزدیک 

 های دولتیو شرکت

به عنوان بخشی از  کپارچهیهای بیمه تمرکز فراوان بر راه حل 

 های مالی حلراه

منحصر به  یهای تجاری بیمهلحذاری بر راهگافزایش سرمایه 

 فرد

 

ارزش معاملات  

 )میلیارد دلار(
 تعداد معاملات

: کل سرمایه گذاری در حوزه اینشورتک7شکل   

(2021-2018)  



 

 

 تکبه حوزه رگ نگاهی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

تک گذاری جهانی در حوزه رگدهد که مجموع سرمایهآمارها نشان می

میلیارد دلاری  10بسیار بالا بوده است و رکورد معاملاتی  2021در سال 

 یافتهمقداری کاهش  2020داشته است. البته این مقدار نسبت به سال 

 است. 

 ایم:بودهنیز علاوه بر این، در این حوزه شاهد اتفاقات زیر 

ک و طیف وسیعی از تهای رگدر راه حل ستمرمذاری گسرمایه 

ها از جمله حفظ حریم خصوصی، پیشگیری از زیربخش

 انسانی، ارزهای دیجیتال و مدیریت منابع کلاهبرداری

 نگلستاناک در خارج از ایالات متحده و تهای رگظهور شرکت 

ر در گاک بر اقداماتی نظیر دستورالعمل افشتتمرکز فزاینده رگ 

 و ... 3اروپا، مقررات الزامات سرمایه 

ذاری روی این بخش در ایالات متحده پس از گافزایش سرمایه 

 2021انتشار استراتژی مبارزه با فساد در دسامبر سال 

ک ادامه های رگ ترگولاتورها به حمایت خود از تکامل راه حل 

 اند.داده

 
ارزش معاملات )میلیارد 

 دلار(

 تعداد معاملات

(2021-2018)تک : کل سرمایه گذاری در حوزه رگ8شکل  



 

 

 نگاهی به حوزه امنیت سایبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاقه به  2021دلیل بروز برخی از مشکلات سایبری در سال به

یافت. مشکلاتی همانند حملات  گذاری در این حوزه افزایشسرمایه

 اند.بدافزار و باج افزار از جمله این مشکلات بوده

 ایم:بوده نیز علاوه بر این، در این حوزه شاهد اتفاقات زیر

تمرکز فزاینده بر فناوری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و  

 مرتبط با امنیت سایبری  ،اتوماسیون

 وسعت بزرگ های برون مرزی باگذاریافزایش سرمایه 

 های امنیت سایبریه رشد بر پلتفرمب تمرکز رو 

یژه در بخش مقررات مربوط و ها بهذاری شرکتگافزایش سرمایه 

 به بانکداری

 تمرکز بر کشف تقلب و مبارزه با پول شویی در فضای پرداخت 

ارزش معاملات  

 )میلیارد دلار(
 تعداد معاملات

(2018-2021در حوزه امنیت سایبری ) : کل سرمایه گذاری9شکل  



 

 

 تکنگاهی به حوزه ولث

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاری جهانی و تعداد معاملات دهند که سرمایهآمارها نشان می

افزایش رو به رشدی را داشته  2021تک در سال در حوزه ولث

 است. 

 ایم:بوده نیز علاوه بر این، در این حوزه شاهد اتفاقات زیر

وسسات مالی با مدیریت دارایی و توزیع مافزایش ارزش  

 ثروت تحت مجوزهای بانکی 

رزی بیشتر در این مذاری برونگهای سرمایهعالیتفانجام  

 حوزه 

با خرید بازیگران  2021رشد موسسات مالی جهانی در سال  

 تک در جهت تقویت و جهانی شدن ای ولثمنطقه

 

: کل سرمایه گذاری در حوزه 10شکل

(2021-2018)تک ولث  

ارزش معاملات 

 )میلیارد دلار(
 تعداد معاملات



 

 نگاهی به حوزه رمزارزها و بلاکچین

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

گذاری جهانی در بلاکچین و دهد که میزان سرمایهآمارها نشان می

میلیارد دلار رسیده است.  30به بیش از  2021ارزهای دیجیتال در سال 

 8.2) 2018گذاری در این حوزه مربوط به سال رکورد قبلی سرمایه

 میلیارد دلار( بوده است. 

 ایم:بوده نیز علاوه بر این، در این حوزه شاهد اتفاقات زیر

 کوین )نوعی رمز ارز(  لبیافزایش تعداد صادرکنندگان است 

نندگان به کهای رمزنگاری و تنظیمافزایش همکاری بین شرکت 

 منظور ارائه مقررات لازم

 امه نوسانات مربوط به ارزهای دیجیتال مختلف دا 

ذاری در گذاران )از هر نوع( به سرمایهگافزایش علاقه سرمایه 

 این حوزه

   افزایش توجه به نحوه عملکرد بلاکچین و رمزارزها  

مزارزها ر با کمک  3ی فعال کردن وب گتوجه روزافزون به چگون 

 و بلاکچین 

 

 (2021-2018): کل سرمایه گذاری در حوزه رمزارز 11شکل

ارزش معاملات 

 )میلیارد دلار(
 تعداد معاملات



 

 

 تحلیل اروپا، آسیا و خاورمیانه

. این در حالیست که بزرگترین اندهها بودتکمیلیارد دلاری در حوزه فین 77گذاری ، اروپا، آسیا و خاورمیانه شاهد سرمایه2021در سال 

گذاری خطرپذیر در مناطق اروپا، آسیا و رخ داده است. علاوه بر این، میزان سرمایه 2021معاملات در این حوزه در نیمه دوم سال 

 بوده است.   2020به شدت افزایش یافته است. این مقدار بیش از سه برابر سال قبل خود یعنی  2021خاورمیانه در سال 

 :به شرح ذیل است بایست به آن توجه داشته باشیمسیا و خاورمیانه میوپا، آدر ار  2022مهمی که در سال  موارد

 تر برای توسعه مقررات نظارتی مشترک برای حوزه ارزهای دیجیتالغیرمتمرکز و فشار قوی هذاری در مالیگافزایش میزان سرمایه 

 در سرتاسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن  هاتکینفردپای  شگستر  

 لخصوص در حوزه پرداختامعامله در اروپا و خاورمیانه علی افزایش حجم 

 هاکتهای کسب و کار فینو مدل B2Bهای لحافزایش علاقه به راه 

 های بالغ کتذاران فینگسرمایه واسطه علاقهبه IPOهای تمرکز بر افزایش فرصت 

 

 

 



 

 

میزان کل سرمایه گذاری خطرپذیر در اروپا، آسیا و خاورمیانه 

(2018-2021)  

های سرمایه گذاران خطرپذیر در اروپا، آسیا و خاورمیانه فعالیت

(2018-2021)  

امرزی در اروپا، آسیا و خاورمیانهمعاملات فر  فعالیت های سرمایه گذاری خصوصی میزان سرمایه گذاری صندوق 

(PE) ( 2018-2021در اروپا، آسیا و خاورمیانه) 

 تعداد معاملات تعداد معاملات ارزش معاملات )میلیارد دلار( ارزش معاملات )میلیارد دلار(

معاملات )میلیارد دلار(ارزش   تعداد معاملات ارزش معاملات )میلیارد دلار( تعداد معاملات 



 

 

 

 

ها در اروپا، آسیا و خاورمیانه های سرمایه گذاران خطر پذیر با مشارکت شرکتفعالیت

(2018-2021)  

ها )به میلیون دلار(در اروپا، آسیا و خاورمیانه متوسط اندازه معاملات فرامرزی فین تک  

 تعداد معاملات ارزش معاملات )میلیارد دلار(

 مراحل پایانی مراحل اولیه مرحله پیشا بذری و بذری
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Visit home.kpmg/fintech  

صنعت خدمات مالی با ظهور محصولات جدید 

های جدید کسب و کار در ها و مدلنوآورانه، کانال

حال تغییر است. این موج از تغییر در درجه اول با 

نیازهای در حال تغییر مشتریان، و سپس دیجیتالی 

ای هدایت شدن و نیز فشارهای نظارتی و هزینه

 شود. می

KPMG ن با پیمایش به دنبال حمایت از مشتریا

آمیز این تغییرات، و شناسایی موفقیت

شامل شرکا و  KPMGهاست. متخصصان فرصت

تک در سرتاسر جهان مرکز فین 50کارکنان بیش از 

است و همکاری نزدیکی با موسسات مالی 

های تغییر، ها در جهت درک سیگنالتکوفین

های روبه رشد و توسعه و اجرای شناسایی فرصت

 .دارداستراتژیک های برنامه




