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רקע

אנו  , בזמן שעיני רבים מופנות אל תהליך הלגליזציה של המריחואנה בעולם בכלל ובארה״ב בפרט

מדינות רבות  . מצד מדינות רבות בארה״ב וקנדהלהסדרה חוקית של הימורי הספורט עדים לנכונות 

הפגיעה הקשה של . בצפון אמריקה מחפשות כבר שנים דרכים מגוונות להגדיל את ההכנסות ממיסים

ומאידך הוצאות משמעותיות , ירידה בגביית המיסים בשל המיתון, מחד, מגפת הקורונה אשר סימנה

עקב כך מושלים . נוספיםחידדה את הצורך ביצירת מקורות הכנסה רק , ואזרחיםלתמיכה בעסקים 

.  הספורט כהזדמנות משמעותית ביותרהימורי רבים סימנו את 

החלו להתפתח לראשונה בתחילת המאה  , המושרשים עמוק בתרבות האמריקאית, הימורי הספורט

קיבלו הימורי הספורט דחיפה  , 1877-עם הקמת ליגת בייסבול מקצוענית ב. במרוצי הסוסים19-ה

מצד –משמעותית וזאת למרות היחס הכללי להימורי הספורט באותה התקופה אשר היה אמביוולנטי

נתפסו כחלק בלתי נפרד מהחוויה של אירועי הספורט ומצד שני כמקור לפעילות  אחד ההימורים 

אך שערוריית  , הימורי הספורט היו פופולריים יותר מתמיד20-לאחר תחילת המאה ה. מפוקפקת

שמונה משחקני קבוצת שיקגו וייט סוקס קיבלו שוחד כדי להפסיד בסדרת  )״שיקגו בלאק סוקס״ 

הטילה צל כבד על תעשיית הימורי הספורט למשך  ( משחקי הגמר של אליפות העולם בבייסבול

אף על פי כן הימורי הספורט המשיכו לצמוח בקרב האוכלוסייה הכללית עם מיסודן של  . עשורים

עידן  "הליגות המקצועיות ופריחת ענפי ספורט חדשים כגון פוטבול וכדורסל המכללות שסימנו את 

.  של ההימורים בספורט" הזהב
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,  חשוב לציין כי הם לא היו מוסדרים בצורה חוקית, על אף שהימורי הספורט היו נפוצים באוכלוסייה

מדינת  1931-ב. והפעילות נותרה דבר שבשגרה עקב חוסר עניין וחוסר אכיפה של רשויות החוק

בניגוד לשאר המדינות שנותרו אדישות , נבאדה הייתה הראשונה להכשיר חוקית את הימורי הספורט

לעניין והותירו את הזירה למשפחות הפשע שמילאו במהירות את הוואקום והשתלטו על הימורי  

.הספורט בכל רחבי ארה״ב

בהמשך למלחמה של רשויות החוק במשפחות הפשע וכהגנה מפני תחרות לא חוקית בהגרלות הלוטו 

הוציאה את  1961בשנת Wire Actחקיקת  . הימורי הספורט הוצאו אל מחוץ לחוק, הממשלתיות

נבאדה נותרה אחד המקומות היחידים הלגיטימיים  . ענף ללא חוקית ומחתרתיתמרבית פעילות ה

הנושא שוב חזר לכותרות כאשר הקונגרס הוריד את המס על  70-בשנות ה. להימורי ספורט בארה״ב

בשנות . התירה פעילות מוגבלת של הימורי ספורטדלאוורמדינת 1976הימורי ספורט ובשנת 

התהליך התקדם אך היה  . את ההימורים בשטחן( 1989)ואורגון ( 1986)השמונים התירו מונטנה 

איטי מאוד וזאת בשל הלחץ מצד תאגידי הקזינו הגדולים אשר חששו כי הימורי ספורט יפגעו בתיירות 

ובהכנסות של מהמרים אשר מגיעים לבתי קזינו ואלו הפעילו את כל משקלם הפוליטי לעיכוב תהליך  

.הסדרת הימורי הספורט

מקווניםהימורים

הימוריםמשחקיכגוןשוניםתחומיםתתימספרהמכילרחבתחוםהינוהמקווניםההימוריםתחום

.הספורטבתחוםהימוריםגםוכמובןOn-lineתחרויות,נוספיםומשחקיםק'ג-בלק,פוקרכמו

200-כשלשוקשוויבעלתתעשייהכיוםמהווהבלבדהספורטבתחוםהמקווניםההימוריםענף

הימוריםשלנוספיםבתחומיםגםפועלותזובספירההנמנותהחברותמןחלקאמנם.דולרמיליארד

.האחרונהבתקופההצומחהתחוםהואהספורטהימוריאךמקוונים

אשר קשורות בין היתר לשינוי בדפוסי  , לעליה החדה בהיקף הימורי ספורט מקוונים יש מספר סיבות

התנהגות של הציבור ומהפכת האינטרנט אשר הנגישה את ההימורים לציבור הרחב באופן חסר  

אך כמו תחומים רבים אשר מתבססים על צריכת שירותים באינטרנט גם במקרה של הימורים  . תקדים

.מקוונים מגיפת הקורונה היוותה זרז משמעותי לצמיחת הענף
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,  פרצה המגיפה העולמית וגרמה תחילה לשיתוק מוחלט של השווקיםכאשר רק 2020בתחילת שנת 

הספורט עקב ביטול משחקי הליגות השונות בעולם באופן כה אנוש שהיה      תעשיית הימורי נפגעה

-מיליון אירו בחודשים מרץ200-באיטליה נרשמה ירידה של כ, כך למשל. נדמה כי לא תתאושש כלל

.  דומה התקבלה בכל העולםתמונה . 2019אפריל ביחס להכנסות בשנת 

האוהדים  . חידוש פעילות ליגות הספורט השונות ללא קהל בליגות המרכזיותנקודת המפנה החלה עם 

אשר לא יכלו להשתתף ולהגיע למשחקים הגבירו את המעורבות וההזדהות שלהם עם הקבוצות דרך  

החיסכון בעלות הכרטיסים נותב במהרה לחברות ההימורים און ליין אשר היוו  . הימורים על המשחקים

.את הדרך המהירה והנגישה להימורים על משחקים לאור מדיניות הסגרים

אך עדיין הייתה , ב"הגיעה גם לארה, אשר החלה לתפוס תאוצה במדינות רבות בעולם, מגמה זו

בחודשים האחרונים החלה התעוררות משמעותית  . מוגבלת בהיקפה בשל ההגבלות הרגולטוריות

ביום הבחירות לנשיאות      . לגליזציה של הימורי הספורטב בהקשר של "במדינות רבות ברחבי ארה

אשר במהלכו מצביעים האזרחים על קידום נושאים נוספים בחקיקה פרט לבחירת בעלי תפקידים     )

מדינות וכך עלה מניין המדינות  6-אושרו הימורים מקוונים ב( 'תובע כללי וכו, חברי קונגרס, כגון נשיא

.  26-מקוונים לאשר מאשרות הימורי ספורט 

ESPN: מקור
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החליטהעליוןהמשפטביתכאשר2018במאיכברלמעשההחלב"בארההמדוברהלגליזציהתהליך

הסתכמו2019בשנת.השונותלמדינותההחלטהאתוהותירספורטלהימוריהפדרליהאיסורנגד

מיליארד2.5-כשלהכנסותעלעומדות2021לשנתהתחזיות.דולרמיליון900-בכבענףההכנסות

!בלבדב"בארהדולרמיליארד8-לכלהגיעצפויותבענףההכנסות2025ובשנתדולר

והחלולמגמהאדישותנותרולאהקזינובתיבענףבעיקרהפעילותהמסורתיותההימוריםחברות

למצואניתןלכךדוגמא.לייןאוןהפועלותחברותשלרכישהבאמצעותזולפעילותלהתרחב

WilliamלרכישתCAESARSהקזינוענקיתשלהאחרוןבמהלך Hillמלונדוןהפועלת.

המפעילותהחברותאתגםאלאon-lineפלטפורמתרקלאלצייןישהנרכשותהמטרהחברותבצד

פוטנציאלייעדקהלמהוויםהווירטואליותהקבוצותובעלימשתתפיהןאשרפנטזיהמשחקיליגות

.ספורטמשחקיעללהימורים

הופכים,שציינוהקורונהלמגמותבמקבילבקנדהגםאךב"בארהבעיקרהמתרחשהלגליזציהאפקט

בענףהחברותשלההכנסותבהיקףהצפויהאדירהגידולנוכחלהשקעהמאודלמענייןהענףאת

יוניבחודשרקשהושקETF-והאדישיםהמשקיעיםאתהותירולאאלותהליכים.הקרובותבשנים

תחוםעלהאחרון

(Betz)המקווניםההימורים

.70%-בכמאזעלה
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סימולחברה

קנינייםהחברה מחזיקה בפתרונות תוכנה . מספקת מוצרים ופתרונות בידור מקוונים
,  ספורט, פוקר, כולל קזינו ומשחקים, וירטואליים באינטרנטגיימינגהמספקים מגוון שירותי 

תמיכת לקוחות ושירותי  , היא מספקת שירותי תשלומים, כמו כן. בינגו ומשחקים חברתיים
.'וכן מעניקה רישיון למותג בפלטפורמות צד ג, פרסום מקוונים

888

החברה מספקת  . פועלת כחברת בידור ומשחקי ספורט דיגיטליים בארצות הברית
היא עוסקת גם בתכנון  .  iGaming-הימורי ספורט וה, למשתמשים הזדמנויות ספורט יומיות

,  ופיתוח תוכנות הימורי ספורט ופלטפורמת משחקי קזינו למוצרי ספורט מקוונים וקמעונאיים
כולל אתרים  , החברה מפיצה את היצע המוצרים שלה בערוצים שונים. ומוצרי משחקי קזינו

.הורדות ישירות של אפליקציות ופלטפורמות דיגיטליות ישירות לצרכן, מסורתיים

DKNG

אתרי הקזינו  . בתי מלון ובילוי משולבים בעיקר בארצות הברית, מחזיקה ומפעילה אתרי קזינו
.  קמעונאות ושירותי נופש אחרים, בידור, סעודות, כנסים, בתי מלון, מציעים מתקני משחקים

CZR.את חברת וויליאם הילCeasarsכחלק ממהלך האינטגרציה והמעבר לאון ליין רכשה 

החברה מנהלת הימורי  . פועלת כחברת בידור ומשחקי ספורט דיגיטליים בארצות הברית
.  ליין וכן בחדרי הקזינו במלונות השונים-מרוצים ומפעילה משחקי וידאו ומשחקי מכונות און

נכסי משחק  41-שמחזיקה בiCasinoהחברה מציעה הימורי ספורט מקוונים דרך חברת בת 
.מדינות19-ב

PENN

יישומי קזינו מקוונים  , פועלת כספקית של פתרונות תוכנה לעסקי ההימורים באינטרנט
היא מציעה ומעניקה רישיון למערכת תוכנה  . ויישומי הימורי ספורט מקוונים בארצות הברית

משחקי ספורט באינטרנט  , המקיף משחקים באינטרנט, ארגונית של הימורים באינטרנט
החברה מציעה גם מגוון שירותים מקצועיים ומנוהלים שנועדו  . ומשחקים מדומים וירטואליים

החברה מעניקה שירותים  . לפרוס ולספק תמיכה תפעולית שוטפת למערכות התוכנה שלה
.למפעילים אזוריים ומפעילי קזינו שבטיים בודדים

GAN

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
https://etfdb.com/etf/BETZ/#etf-ticker-profile

:חשיפה לתחום 

בעוד החשיפה לתחום ההימורים והמשחקים המקוונים  

ומקיפה הן מבחינת הפעילות והן מבחינת גבולות רחבה 

ניתן לקבל חשיפה כללית , הבינלאומייםהפעילות 

.BETZהולמת דרך 

פרט לחשיפה רחבה זו אנו מציינים

את החברות שלהן החשיפה המרכזית  

מלגליזציה בתחום  כפועל יוצא

.ב וקנדה"בארה

https://etfdb.com/etf/BETZ/#etf-ticker-profile

