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החברהחזון

להיות בית ההשקעות המוביל בישראל לניהול השקעות

ומכשירים פיננסיים בנכסים דיגיטליים



שוק הקריפטו

התפתחויות בשוק הנכסים הדיגיטליים העולמי

הייתה 2022המחצית הראשונה של שנת 
מלאת אירועים שהשפיעו על כלכלת העולם 

.  ובמיוחד על שוק המטבעות הדיגיטליים

אירועים ספציפיים ערערו את אמינותם 
.ואבטחתם של גופים מובילים בתעשייה

:להלן האירועים הנבחרים

50%-הביטקוין והאתריום ירדו ביותר מ01
1השוק כולו מצוי בתקופת צינון, משיאם האחרון

טרה-קריסת המטבע לונה02
קריסת חברת ההלוואות צלזיוס

3AC2קרן הגידור 

ירידות בשווקי ההון העולמיים03
יישום מדיניות מוניטרית

3העלאת ריבית

CNBC 1 ,2TheMarker ,3Bizportal

https://www.cnbc.com/2022/08/29/bitcoin-drops-below-20000-to-lowest-level-since-mid-july-as-investors-dump-risk-assets.html
https://www.themarker.com/technation/2022-06-19/ty-article/.premium/00000181-7d0d-d2b6-a3c3-fd6d31380000
https://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/800890


שוק הקריפטו

התפתחויות בשוק הנכסים הדיגיטליים העולמי

,  למרות הירידות בשווקים בשנה האחרונה
רמת העניין בשוק הנכסים הדיגיטליים  

.ממשיכה להיות גבוהה

מוסדיים  םקיים ביקוש משמעותי מצד גופי
.בינלאומיים להיחשף לעולם הקריפטו

משיק קרן בלאקרוקבית ההשקעות 04
4בסיס לביטקוין

בית ההשקעות פידליטי מוסיף תכנית  05
5חיסכון פנסיוני בביטקוין

6Fortune 500-מצטרפת לקוינבייס06

4FT ,5Cryptonomist ,6Coindesk,7VentureBeat

המשך השקעה וכניסה של מותגים בינלאומיים07
Metaverse & NFT7-רבים לתחום ה

https://www.ft.com/content/0948f1a9-ad0b-4126-9ae8-5ce4e212c07e
https://en.cryptonomist.ch/2022/09/09/fidelity-bitcoin-trading-retail-clients/
https://www.coindesk.com/video/recent-videos/coinbase-becomes-first-crypto-firm-to-join-fortune-500-list-3/
https://venturebeat.com/games/newzoo-more-than-500-companies-are-building-the-metaverse/


:2022הישגי החברה במהלך 

השלמת עסקת המיזוג 1

והפיכת בית ההשקעות לנכסים דיגיטליים לחברה 
המהווה נכס אסטרטגי משמעותי לחברה, ציבורית

חתימה על הסכם עם קשת 2

קבלת שירותי מדיה פרסומית בכל הפלטפורמות של  
קשת בתמורה להקצאת מניות החברה

SCL Advanced Strategiesהשקה של קרן  3

קרן המנהלת מספר אסטרטגיות הכוללות קנייה ומכירה  
קורלציות וקורלציות הפוכות ומסחר בצמדים שונים, בחסר

SCL Momentum Alphaהמשך גידול בנכסים המנוהלים בקרן  4

במקביל לירידה משמעותית במחיר הביטקוין המהווה  
נכס בסיס

StudioMverseחתימה על מזכר הבנות עם  5
והנפקת  Metaverseסטודיו המתתמחה בפרויקטי 

NFT

Purposeחתימה על מזכר הבנות עם חברת ההשקעות הקנדית  6
, במהלך להקמת קרנות סל מבוססות מטבעות דיגיטליים

1בכפוף לאישורים רגולטוריים

א של החברה"המשך גידול במצבת כ 7
אופיס וציותבק, וכן גיוס מנהל מכירותCFOכולל גיוס 

2022הישגים במהלך 

שיתוף פעולה והקמת צוותים משותפים עם חברת דאטה בינלאומית 8
במטרה להקים קרן  MKT Mediastatsהתקשרות עם 

נוספת להשקעה במטבעות קריפטוגרפיים

.צוין כי החברה טרם גיבשה את המתווה הרגולטורי הסופי המוצע על ידהי. נציגי רשות ניירות ערך הודיעו לחברה כי הגוף עימו התקשרה החברה אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו בחוק, בהמשך לדיווח המיידי1



זיוצבי

הדירקטוריוןיו״ר

מיזרוחאלי

מנכ״ל

רבידגבי

פעילהדירקטורית

בינישרמי

ראשיתפעולמנהל

מוניץחן

ראשיהשקעותמנהל

זילביגרדני

SCLמנהל
Management ltd

המוצרים שלנו

המוצרים שלנו

:פעילויות הקבוצה

*מכשירי השקעה פסיבייםניהול קרנות

ביטקוין כנכס בסיס
קרנות פעילות2

יצירת מכשירי השקעה פסיביים  
עם גורמים מורשים מובילים תוך  

מירביתהפחתת סיכונים 

-כניסה לתחום ה
*METAVERSE & NFT

פיתוח אסטרטגיות השקעה

פיתוח ויצירת  , מחקר
י  "אלגוריתמים ובדיקתם ע

, השקעת הון עצמי
לפני שילובם במוצרי החברה

השקעות קריפטו  
*מתקדמות

בניית תשתית מחקר ופיתוח  
Defi-להשקעות ב

התקשרות עם סטודיו הנותן  
-שירותים בתחום ה

Metaverse & NFT 

והתממשותן אינה וודאית; החברה נמצאת בשלב התגבשות פעילויות אלו וטרם החלה בהם* 



SCLמנהל
Management ltd

ביצועי הקרנות

ביצועי הקרנות של החברה

SCL Momentum Alphaקרן 

קרן המומנטום בעלת ביצועים הטובים •
הביטקוין–מביצועי נכס הבסיס 2פי 

התשואה הכוללת מיום היווסדה של •
-לעומת כ, 245%-הקרן עומדת על כ

של הביטקוין125%

מתחילת פעילות הקרן  

2022יוני –2019יולי 
243%

רבעוני ממוצע מתחילת  

פעילות הקרן
15%

שנתי ממוצע מתחילת  

פעילות הקרן
74%



SCLמנהל
Management ltd

ביצועי הקרנות

ביצועי הקרנות של החברה

SCL Momentum Alphaקרן 

55%
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תשואת הביטקוין לעומת צמיחת הנכסים המנוהלים 

צמיחת נכסים מנוהלים תשואת הביטקוין



SCLמנהל
Management ltd

ביצועי הקרנות

ביצועי הקרנות של החברה

SCL Advanced Strategiesקרן 

:בדיקות הביצועים של אסטרטגיות המסחר על נתונים היסטוריים, 2022של הקרן בחציון הראשון של Backtesting-ה* להלן תשואות

במונחי ברוטו, התשואות הינן ממונפות* 
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*אסטרטגיה ויעדים עתידיים

והתממשותן אינה וודאית; החברה נמצאת בשלב התגבשות פעילויות אלו וטרם החלה בהם* 

ח מגובה ביטקוין"השקת אג
רישום למסחר במערכת רצף המוסדיים של  •

הבורסה לניירות ערך

הרחבת ערוצי שיווק
פרסום  , המשך שיתוף פעולה עם חברת קשת•

שירותי מדיה בפלטפורמות שונות

ואלגוטריידינגAIהשקעות מסחר 
הרחבת תשתית פיתוח אסטרטגיות מסחר•

ואלגוריתמים
MKT Mediastatsהמשך שיתוף פעולה עם •

פתרון קמעונאי מלא
תלוי בהתפתחויות ואישורים רגולטוריים•

אסטרטגית המשך
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