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A pénzügyi válságot követően a bankszektor globális szinten talpra állt, 
de az aranykor nem tért vissza …

Aranykor 

(2002-2007)

Válság

(2008-2011)

Új valóság

(2012-2014)

14.0% 7.3% 9.3%

16.8% 3.9% 4.3%

26.9% 69.0% 77.8%

10.5% 12.1% 12.7%

Fejlett 124.6% 128.8% 108.2%

Átlagos ROE

Bevétel növekedés

Feltörekvő piacok részesedése a bevétel 

Tier 1 tőkemegfelelés

Hitel / Betét

3Forrás: McKinsey

Fejlett 124.6% 128.8% 108.2%

Fejlődő 75.6% 81.1% 81.0%

Fejlett 2.2 1.0 1.1

Fejlődő 2.2 1.7 1.3

Fejlett 18.4% 66.0% 63.7%

Fejlődő 19.2% 27.9% 34.1%

Hitel / Betét

Ár/könyv szerinti érték

Bankok aránya, ahol az ár/könyv 

szerinti érték 1-nél kisebb



… és ez a tendencia érvényes a magyar bankrendszerre is 

Aranykor 

(2004-2007)

Válság

(2008-2011)

Új valóság

(2012-2014)

22.3% 3.9% -6.5%

13.3% 4.2% 9.3%

Átlagos ROE

Bevétel növekedés

4Forrás: MNB

13.3% 4.2% 9.3%

11.4% 12.6% 17.5%

Hitel / Betét 126.1% 153.7% 108.2%

Bevétel növekedés

Tier 1 tőkemegfelelés



A pénzügyi mutatók mögött globálisan 4.500 Mrd EUR állami tőkeinjekció történt

2 600 
€ bn

82 € bn

592
€ bn

5Forrás: European 
Commission

4 500 
€ bn

64 € bn

60 € bn

63 € bn



A válság nem rendezte át az Európai Unióban és Magyarországon sem a 
méretstruktúrát, némileg növekedett a kis és középbankok részaránya

6Forrás: European 
Central Bank, MNB

Nagybank: az EU összesített mérlegfőösszegének 0,5%-nál nagyobb pénzintézet (<52.388  Mrd Ft)
Középbank: az EU összesített mérlegfőösszegének 0,5%-0,005% közötti pénzintézet (524 - 52.388 Mrd Ft)
Kisbank: az EU összesített mérlegfőösszegének 0,005%-nál kisebb pénzintézet (<524 Mrd Ft)



A bankrendszert ért sokk mellett szabályozási nyomás és az új piacra lépők is 
szorongatják a jelenlegi szereplőket

Új piacra 
lépők: jelentős 
része digitális 
üzleti modellel 
jelentkezik

Szabályozásai 
nyomás

� Basel III � IV
� CRR/CRD IV
� Tőkepufferek
� LCR Az új piacra lépők által veszélyeztetett 

7Forrás: European Banking 
Federation, *McKinsey

� LCR
� NSFR

� Jelzáloghitelezés
� KKV hitelezés
� Lakossági fizetések
� Vagyonkezelés

� Fogyasztási 
hitelezés

Az új piacra lépők által veszélyeztetett 
terület bevételhányad*



Digitális fókusszal egyre több bank és fintech cég jelenik meg a globális 
nagybankok digitális bankjai mellett

Meglévő 
bankok új 
brand-jei

Új bankok

IT cégek

Telco cégek
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k A tradicionális, régóta működő bankok is 
kénytelenek jelentős összegeket fordítani 
elektronikus banki fejlesztésekre.
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.Megjelentek a tisztán direkt banki 

stratégiával működő bankok. 

Számos cég került 
kapcsolódik a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz, amel
yek részesedni  
kívánnak a 
bevételekből, illetve 
meghatározni bizonyos 

Nagy 
üzletláncok

Fintech
cégek
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már több szereplő megjelent és sikeresen működik 
főleg a fizetések területén. 

Naponta alakulnak új cégek, akik elektronikus 
pénzügyi megoldásokat fejlesztenek.  
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meghatározni bizonyos 
területek fejlődését. 
Jellemzően olyan 
cégek, amelyek a maguk 
terülten erős pozícióval 
bírnak. 
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Megállíthatatlannak tűnik a digitális megoldások előretörése a pénzügyi 
szolgáltatásokban, de …

9Forrás: European 
Banking Federation



… az Európai Unión belül is vannak markáns különbségek* az online bank 
használata tekintetében – és ez számunkra komoly növekedési potenciált jelez

10Forrás: European 
Banking Federation

*Adatok 2014-re vonatkoznak. 



Az ügyfelek online bank használata a legerősebb a számlaforgalommal 
kapcsolatos tevékenységekben

11Forrás: EY Global Consumer
Banking Survey 2014



A fejlett országok bankvezetőinek több mint 50%-a szerint az elkövetkező években a nem 
tradicionális szereplők piacra lépése inkább veszélyt mint lehetőséget jelent a bankok számára

12Forrás: PwC Banking 
2020 Survey (2014)

560 globális pénzügyi intézmény vezetőjének megkérdezése alapján



A globális szereplők a retail bankolás tekintetében hat kulcstényezőt azonosítottak a 
siker érdekében, de ezeken a területeken a felkészültségüket nem tartják megfelelőnek 

13Forrás: PwC Banking 
2020 Survey (2014)

560 globális pénzügyi intézmény vezetőjének megkérdezése alapján



A bankok vezetői szerint az üzleti és működési modellek 
egyszerűsítése növeli a versenyelőnyt 

14Forrás: PwC Banking 
2020 Survey (2014)

560 globális pénzügyi intézmény vezetőjének megkérdezése alapján



A digitális megoldások térnyerését költséghatékonysági követelmények , az 
ügyfelek igényei és a versenyhelyzet együttesen táplálja, …

Digitális megoldások
� Költséghatékonyság

� az ügyfélakvirálásban

� az ügyfélkiszolgálásban

� a tranzaktálásban

� Ügyféligény
� kényelem

� egyszerűség
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� gyorsaság

� biztonság 

� A mobil az új bankfiók!

� A mobil az új bankkártya!

� Új piaci szereplők 
megjelenése



Az Egyesült Államokban az elmúlt 10 évben a tőzsdei bevezetés keretében 
mintegy 50 Mrd USD befektetés történt a fintech cégekbe

16Forrás: Fintechnews
Singapore 



A fintech szektoron belül a második legtöbb pénz a digitális 
bankszektorba ment az elmúlt 10 évben

17Forrás: Fintechnews
Singapore 



A legnagyobb és a legutóbbi tőzsdei bevezetések

18Forrás: Fintechnews
Singapore 



A nagy növekedési potenciál kiaknázásához a fintech cégeknek beleértve a digitális 
bankokat is további tőkére lehet szükségük, amelynek kiváló terepe a tőzsde

� Növekedési story

� Növekedési kilátások

� Profittermelő képesség

� Hiteles menedzsment

� Növekvő üzleti aktivitás

� Hagyományos bankokhoz képest 
alacsonyabb költségek

� Gyorsabb break even

� Magas ügyféllojalitás

Tőzsdei befektetők elvárása
Digitális bankok jellemzői 

globálisan
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� Fókuszált, megkülönböztető 
stratégia

Az elmúlt időszakban a befektetői aktivitás megélénkült a digitális pénzügyi 
szolgáltatók iránt, és várhatóan a jövőben egyre több szolgáltató megy tőzsdére 
miután tartósan nyereségtermelővé váltak. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

A DigitálisBank
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