
فینتکها،تهدیدیا
فرصتونقشآنها
درآیندهیبانکداری

عبدالرضااسدیقنبری:ارائهدهنده

سیدهساراسالمتیطبا
سیدعلیدانشگر
فرشادحیدری



اخباروشایعاتحوزهفینتک

.فینتکهامدلهایکسبوکاربانکیرادچارتغییرنمودهیاخواهندنمود•

.حاشیهسودبانکهاراکاهشدادهیاخواهندداد•

.سهمقابلتوجهیازبازارراتصاحبخواهندکرد•

.اندکانالهاوانتخابهایبیشتریرانسبتبهگذشتهدراختیارمشتریانقرارداده•

.درادامهازمنظردیگربهموضوعپرداختهخواهدشد



2020میزاناهمیتبانکداریدرسال
چرا؟

فاصلهازحالتمطلوب؟
؟پتانسیلهاویاتهدیدات

...
به مهم است پس نیاز
نوآوری دارد



بانکیخالقیتدربانکداری،میزاناهمیتآنوآمادگیسیستمهای
مختلف

زنگ ها به صدا در 
آمده است

زنگ ها به صدا در 
آمده است



نایعچشماندازتأثیرنوآوریوتولیدمحصولهایجدید،برمیزانرشدص
2020وصنعتبانکداریتاسال

سادهسازی
محصوالتپاشنه
یوآشیلصنعتبانک

هدفاصلینوآوری



راحت طلبی مشتریان وتأثیرسادهسازیمحصولهابرصنعتبانکداری
ساده سازی محصوالت دو

علت اصلی ظهور 
فین تک ها 



سرمایهگذاریجهانیدرحوزههایاصلیفعالیتشرکتهایفینتک
تا2008فینتکهااز

شدهبرابر12بیشاز2014
میلیون930وافزایشاز

میلیارد12دالربهبیشاز
دالر



استفادهکاربرانازمیزانپذیرشحضورفینتکها
حداقلدومحصول
فینتک،معیار
سنجشاستقبال

:برون هشته ها
!کاناداوهنگکنک؟



بازارهایمختلفبهظهورفینتکهانگرشصنعتبانکینوع

شرقی،شجاع
وخوشبین



میزاناستفادهازفناوریهایمالیدرسرویسهاومحصوالتبانکی



دالیلکاربرانبرایاستفادهازفینتکها



مختلفسنیازفینتکهاگروههایمیزاناستفاده



میزاناستفادهگروههایمختلفدرآمدیازفینتکها



فینتکهاعدمعالقهمشتریانبهدالیل



دستهبندیانواعفینتکها

Competitive fintech)شرکتهایرقابتی• companies)

دهششرکتهائیکهبهعنوانرقیباصلیمؤسسههایمالیدرسرویسهاوخدماتتعریف

Collaborative fintech)همکارشرکتهای• companies)

رانفعلیشرکتهائیکهماهیترقابتینداشتهوراهکارهاییرابرایبهبودموقعیتبازیگ

.ارائهمیدهندبازار



2015تا2014میزانسرمایهگذاریدرشرکتهایفینتکرقابتیازسال

تمایل 138%افزایش 
تبرای همکاری با صنع



کارمیزانتمایلبهسرمایهگذاریهادرشرکتهایفینتکرقابتیوهم
تمایلبههمکاریدر2015-2010دربازارهایمختلفاز

بازارهایمختلف
بسیارمتفاوتاست افزایش تمایل به همکاری

کاهش تمایل به همکاری



سرمایهگذاریهاومعاملههایانجامشدهدرحوزهیفینتکازمیزان
2010-2015

رشد چشم گیر 
سرمایه گذاری در 

حوزه فین تک توسط
آسیایی ها

رتبه دوم بعد از آمریکای  
شمالی  

از کل  19%سهم 
سرمایه گذاری های انجام  

شده  



وفینتک ITسرمایهگذاریبانکهادرحوزهیمیزان

ن بانک ها سرمایه گذار
خوبی در حوزه 

.فین تک نیستند

بانک ها در 2015در سال 
معامالت 10%کمتر از 

انجام شده، 
سرمایه گذاری  کرده اند



هابانکهایپیشرودرزمینهسرمایهگذاریجسورانهدرحوزهیفینتک
2015تا2011ازسال



مالیفینتکهابرایشرکتهایسرویسدهندهغیرجذابیت



چرا باید فین تک ها 
را جدی گرفت



شنبانکداریباز،اپلیکیشنوفروشگاهاپلیکی:گارتنر2015هایپسایکل

محرک
فناوری

اوجحباب
انتظارات ترکیدن

حباب
سراشیبی

روشنفکری

فالت
بهرهوری

لوغنمایشیگرافیکیازب
وپذیرشفناوریهاو

کاربردهایآنها



:فرشاد حیدری

اصر پول، یکی از ترسوترین عن”
”خلقت است



فینتککلسرمایهگذاریومعاملههایانجامشدهدرحوزهمیزان

:دپولدارهانمیترسن
انهرشدچشمگیرسرمایهگذاریجسور



مشکالتومعایبفینتکها

متفاوتبودنمحیطقانونیکشورها•

مشکلجذبسرمایهگذاردرچهارچوبقانون•

عدماطمینانوعدمقطعیتدربازارآنها•

عالقهمشتریانبرایاستفادهازفینتکهاعدم•

پولشوییوکالهبرداری•

امکانایجادخلقپولومسائلقانونی•

امنیت•



:  تجربه پدر علم است(گذشتهچراغراهآیندهاست)جمعبندی
عدم تکرار سرنوشت 

ماهواره ها و شبکه های 
اجتماعی ا نگذاریم سایه م

جلوی پای ما 
بیفتد

(تاگور)دسایههاشانپیشپایشانمیافت/برپشتمیبرند/آنانکهفانوسشانرا

امجوانی بر ب: فین تک



(نسلجوان،شورهیجانوراحتطلبی)جمعبندی

افزایش جمعیت جهاناافزایش جمعت شهره
بویژه آسیا
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