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מה זה בכלל מטבעות דיגיטליים

מטבע דיגיטלי הוא מטבע הוא אמצעי תשלום שנוצר באמצעים טכנולוגיים וערכו בשונה ממטבעות רגילים כמו דולר או שקל נקבע 
על ידי הסכמה בין רשת משתמשים(הקונים והאנשים אשר מחזיקים במטבעות דיגיטליים). מטבעות דיגיטליים לא הצליחו לייצר 

להם מעמד של הילוך חוקי במדינה כלשהי בעולם חוץ מסין שמאפשרת שרת להשתמש רק במטבע ביטקוין.
בשוק המטבעות הדיגיטליים יש מאות אלפי סוגים שונים של מטבעות דיגיטליים וכל אחד שונה מהשני יש כאלה העולים 

0.000001 ויש כאלה שעולים 60 אלף דולר כמו ביטקוין המטבע הדיגיטלי המוכר בעולם המון אנשים מרוויחים כסף מהשקעות 
בשוק הקריפטו(מטבעות דיגיטליים) משום שיש בו עליות וירידות בשווי של המטבעות ואם מצליחים לנחש עלייה אפשר להרוויח 

הרבה כסף.
יש כמה אפשרויות להשיג מטבעות דיגיטליים למשל לקנות בשוק הקריפטו, בשוק הקריפטו אנשים מוכרים מטבעות ואנשים 

קונים מטבעות. וגם אפשר לכרות מטבעות כדי לכרות מטבעות צריך מחשב או במקרים מסויימים אפשר גם אייפד או פאלפון 
והמחשב עובד פותר נוסחאות מתמטיות מסובכות המכונות פונקציות גיבוב כאשר הכורה שמפצח את הפונקציה הכי מהר מקבל 

בתמורה מטבעות דיגטליים. כדי לכרות מטבעות כמו האיטריון והביטקוין צריך חוות כרייה ומחשבים חזקים.



מה משפיע על ערך המטבעות

היצע וביקוש
כמו בכל סחורה, מטבע קריפטוגרפי שווה רק את מה שאחרים מוכנים לשלם עבורו. קצת כמו ביטקוין, נהנו מהעובדה שיש היצע סופי - כ- 21 מיליון ביטקוין בסך הכל, עם 

כארבעה מיליון בלבד שטרם נכרה. המשמעות היא שההיצע לעולם לא יגדל מעל הנתון הזה, גם כשהביקוש ימשיך לגדול. לעומת זאת, ל- Ripple יש מכסה של 100 מיליארד 
מטבעות XRP, שמעל מחציתם טרם נכרה בעת כתיבת שורות אלה. עודף ההיצע הזה אומר ש- Ripple הוא הרבה יותר זול מביטקוין - לפחות בינתיים.

לא רק העמדה הרשמית של המדינה בנוגע לקריפטו יכולה להשפיע מאוד על ערכה. התפיסה הציבורית של סחורה מעוצבת על ידי מגוון רחב של גורמים, כולל השקפות 
ופעולות של מנהיגי חברה. דוגמה בולטת לסוג זה של גורמים התרחשה בתחילת השנה, כאשר מיליארדר הטכנולוגיה והמנכ"ל של טסלה אילון מאסק אמר כי הוא ישמט את 

כל השימוש בביטקוין עד שהטכנולוגיה שמאחורי המטבע תהפוך יותר ידידותית לסביבה. השלכות ההודעה של מאסק לא רק לחצו על מחיר הביטקוין, אלא גם השפיעו על 
הערכות השווי של כמעט כל מטבעות הקריפטו האחרים.

בשל התנודתיות וחוסר הצפוי שלהם, מטבעות קריפטוגרפיים יכולים להוות השקעה מסוכנת. עם זאת, ניתן לאתר בבירור את הגורמים המשפיעים על תנודתיות במחירם, מה 
שמאפשר למשקיעים נבונים לקבל החלטות מושכלות מתי לקנות ולמכור קריפטו.

 מכיוון שמדובר בטכנולוגיה חדשה מאוד, ניתן להבין באופן משמעותי היסוס רב בקרב קהילת ההשקעות בכל הנוגע למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. ככל שהם נהיים מקובלים
 יותר ומקובלים בחברה, רעש זה עשוי לרדת בטווח הארוך - במיוחד אם הם יוכרו רשמית על ידי ממשלות לאומיות. כמובן שההפך נכון גם הוא, כפי שנצפה לאחרונה בחדשות

ש סין אסרה על מוסדות פיננסיים וחברות תשלום מקוונות לקבל מטבעות קריפטוגרפיים מוקדם יותר השנה. גלי ההלם מההודעה ראו כי מחירי הקריפטו יורדים ברחבי העולם.

https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zfsvy9q
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/19/china-bans-finance-firms-from-servicing-crypto-transactions


היחס של מדינות למטבעות דיגיטליים

רשויות החוק נגד מטבעות דיגיטליים כגון ביטקוין בגלל שהרשויות וממשלות לא יכולות לשלוט עליו למשל עם דולר המדינות 
יודעות כמה כסף יש הן מדפיסות את הכסף ולמשל בביטקוין הן לא יכולות לדעת מי עושה עסקאות או לשלוט על כמות הביטקוין 

והקונים והאנשים מחליטים כמה יהיה שווה כל מטבע. מטבעות דיגיטליים יכולים לשמש להלבנת הון.



ההשפעה של הקורונה על שוק הקריפטו(מטבעות 
דיגיטליים)

מחלת הקורונה השפיעה גם על שוק הקריפטו, אנשים רבים מעריכים כי ההאטה הכלכלית  שנבעה מעצירת פעילות המשק 
המדינות רבות בניסיון לבלום את התפשטות המגיפה הגדילה את הביקוש למטבעות דיגיטליים.

למשל לפני הקורונה ערך מטבע ביטקוין עמד בין 6 ל 9 אלף דולר ועכשיו מטבע ביטקוין עומד על כ63 אלף דולר. ובנוסף מטבע 
איטריום היה שווה לכ 300 דולר וכרגע הוא שווה כ 4,500 דולר קפיצה של כ 15000%



למה יצרו מטבעות דיגיטליים
 cryptocurrency הוא מטבע דיגיטלי הפועל בצורה מבוזרת ומשתמש בהצפנה. במילים אחרות, אף בנק מרכזי או ממשלה לא מסדירים את המטבע הזה (הוא מבוזר). זה דיגיטלי
 בכך שהוא וירטואלי, לא כמו כסף פיזי. והוא משתמש בתכונות אבטחה (הצפנה או קריפטוגרפיה) על מנת להימנע מזייפנים, לאבטח עסקאות וליצור יחידות מטבע. הבה נעבור על

היסטוריה קצרה של היצירה וההשפעה של סוג זה של מטבעות.

 המטבע הקריפטו הראשון שנוצר כזה ידוע בשם ביטקוין. הוא נוצר בשנת 2009 על ידי מישהו, או קבוצה של אנשים, העונה לשם בדוי של סאטושי נקמוטו. החלק המטורף של זה הוא
שאף אחד לא יודע את הפרטים המדויקים של מי יצר את המטבע הקריפטו הזה.

 מטבע קריפטוגרפי זה נוצר בעקבות המשבר הפיננסי של 2008, שפגע די קשה במערכות הכלכליות בעולם. אנשים היו מוטרדים בבנקים ובממשלות ממגוון רחב של סיבות. אחת
הסיבות הללו הייתה האופי המרומז שאזרחים צריכים לסמוך על הבנקים והממשלות, דברים שאינם בשליטתם לחלוטין, בכספם שהרוויחו קשה.

 נוסף על כך, אנשים רגילים יכולים לקבל את הנכסים הפיננסיים שלהם (מזומן) לתפוס או להקפיא מכל סיבה כמעט על ידי כל אחד, כולל חברות וממשלות זרות. אז, בעצם, לא שלטת
במלואה בכסף שלך לפני שנוצרו מטבעות קריפטוגרפיים.

 זה לא נשמע הגיוני, נכון? ובכן, מי שיצר את הביטקוין גם לא חשב כך. כוחו של כספו של אדם צריך להיות, למעשה, של מי שהרוויח אותו במקום הבנק שמחזיק אותו או הממשלה
שיש בכוחה לתפוס אותו.

 לפיכך, ביטקוין נוצר כדרך לאנשים לעסוק בעסקאות פיננסיות מבלי להסתמך על בנקים או ממשלות. זה מטבע עמית לעמית. אף אחד לא שולט בכסף שלך, אלא אתה (כל עוד אתה
 נוקט בצעדים מסוימים מעבר להיקף השיעור הזה) ועסקאות כאלה נוצרות, מאובטחות ומאומתות הודות להצפנה. במילים אחרות, זה לא בנק או ממשלה שמאמתים ומאבטחים

עסקה; זה מתמטיקה.

 זה מאפשר לך את החופש לעשות מה שאתה רוצה עם הכסף שלך בכל זמן ועם כל אחד, בכל מקום ברחבי העולם, ללא הגבלות כלשהן מלבד אלו שאתה מטיל על עצמך. יתר על כן,
 אתה יכול לעשות זאת בעילום שם; אם כי יש כאן כמה אזהרות מעבר להיקף השיעור הזה. במילים אחרות, שום עיניים סקרניות לא יפלשו לפרטיות ולביטחון שלך ביחס למה שאתה

בוחר לעשות עם הכסף שלך.



הטכנולוגיה מאחורי מטבעות דיגיטליים
 בלוקצ'יין הוא מסד נתונים מבוזר המשותף בין הצמתים של רשת מחשבים. כמסד נתונים, בלוקצ'יין מאחסן מידע

 אלקטרוני בפורמט דיגיטלי. בלוקצ'יין ידועים בעיקר בתפקידם המכריע במערכות מטבעות קריפטוגרפיים, כמו ביטקוין,
 לשמירה על רישום מאובטח ומבוזר של עסקאות. החידוש עם בלוקצ'יין הוא בכך שהוא מבטיח את הנאמנות והאבטחה

.של רישום נתונים ומייצר אמון ללא צורך בצד שלישי מהימן

 הבדל מרכזי אחד בין מסד נתונים טיפוסי לבלוקצ'יין הוא האופן שבו הנתונים בנויים. בלוקצ'יין אוסף מידע יחד בקבוצות,
 המכונות בלוקים, שמחזיקות קבוצות מידע. לבלוקים יש יכולות אחסון מסוימות, וכאשר הם מלאים, הם סגורים ומקושרים

 לבלוק שמולא קודם לכן, ויוצרים שרשרת נתונים המכונה בלוקצ'יין. כל המידע החדש שיבוא בעקבות אותו בלוק שזה עתה
.התווסף, מורכב לבלוק חדש שנוצר ולאחר מכן יתווסף גם לשרשרת לאחר מילוי



גרף של המטבע ביטקוין ב5 שנים האחרונות

אפשר לראות בגרף שהמטבע ביטקוין היה בערך באותו מחיר 

בסביבות 10 אלף דולר במשך כמה שנים ואז בין 2020 

ל2021 הוא זינק במחיר לכ - 60,000 דולר.



ראיון - שאלות

1.מה זה בכלל מנייה ואיך זה עובד?
2.איזה מניות בחרת? ולמה בחרת אותם?

3.איך למדת להשקיע במניות?
4.איך התהליך של הכסף עובד?איך הוא עולה ויורד? מה גורם לזה?

5.איך בסופו של דבר את מקבלת את הכסף ממי ומתי?
6.למה התחלת להתעסק במניות הספציפיות שבחרת?
7.האם את ממליצה להיכנס לעסק של מסחר במניות?



ראיון - תשובות
המניה היא נכס בעל ערך כספי.

מניה היא נייר המקנה חלק בבעלות החברה ומאגד זכויות וחובות כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים.
אדם בוחר להשקיע סכום מסויים במנייה או בנייר ערך וככל שהסכום גבוה יותר נכנס שותף באחוזים גבוהים יותר.

2- אמא קיבלה בירושה מניות בחברת בנק אוף אמריקה, סבי זכרונו לברכה היה משקיע במניות שונות כאיש עסקים חכם.
3+4- אימי החליטה להמשיך לעסוק באותם מניות, ככל שאנשים קונים ומשקיעים במנייה המנייה עולה ובמידה ויש הרבה אנשים 

שמוכרים אותה אז המנייה יורדת והערך הכספי שלה יורד.
5קניית מניות מתבצעת באמצעות מחשבי הבורסות השונות לניירות ערך כגון הבורסה בתל אביב או הבורסה בנויורק משקיע 
שמעוניין להשקיע במניות יוכל לבצע זאת במספר אופיינים כגון לפתוח חשבון השקעות עצמי בבנק או אלל חבר בורסה אחר 

לקנות את המניות בהן הוא חפץ
הקניה יכולה להתבצע באמצעות מערכת מסחר אונליין או באמצעות פנייה טלפונית אל חדר המסחר של הברוקר אפשרות נוספת 

היא לדבר עם מנהל תיקים מורשה שיבצע את המסחר בעבור הלקוח בחשבון הבנק שלו באמצעות איפוי כוח.
 6 - אימי קיבלה את המנייה כירושה והחליטה להמשיך את עסקת מנייה זו

7.אימי אומרת שמי שיש לו הון עצמי יכול בתבונה להשקיע בבורסה אפשר להרוויח אפשר להפסיד ויש בכורים שזאת העבודה 
שלהם הם מיעצים אבל אף אי אפשר לדעת בוודעות אם מרוויחים או מפסידים.


