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KPMG: Record aan fintech-investeringen in
eerste helft 2021
Niet eerder zijn investeringen in

ntech-bedrijven zo groot geweest als in de eerste zes maanden van dit

jaar. Wereldwijd kwamen de investeringen uit op $ 98 miljard in de eerste helft van 2021, tegenover
ruim $121 miljard over heel 2020.
Het aantal investeringen van venture capitals is meer dan verdubbeld naar $ 52.3 miljard, ten opzichte van eerder $
22.5 miljard. Ook in Europa zijn records gebroken, met meer dan $ 39 miljard aan ntech-investeringen begin dit jaar,
tegenover $ 26 miljard over geheel 2020. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse analyse in het zogenaamde Fintech Pulserapport van KPMG.
Het merendeel van de ntech-investeringen in Europa komt voor rekening van het Verenigd Koninkrijk ($24.5
miljard), gevolgd door de Scandinavische regio. Met $ 805 miljoen is in Nederland het meeste geld geïnvesteerd in
betaalbedrijf Mollie. Dankzij die kapitaalinjectie is de waarde van dat ntech-bedrijf inmiddels gestegen naar € 5,4
miljard; meer dan de helft van de beurswaarde van ABN Amro. Ook de Nederlandse bank Bunq is verrijkt met een
investering van $ 227 miljoen.

ESG-investeringen
Veel aandacht gaat uit naar investeringen op het Environmental, Social en Governance (ESG)-terrein, bijvoorbeeld
rondom nanciële inclusie, carbon tracking en o sets. "Beleggers en investeerders willen niet langer alleen inzicht
hebben in de directe nanciële opbrengsten in ntech-bedrijven", aldus Martijn Berghuijs, Partner Fintech Advisory
bij KPMG. "Ook de vraag hoe deze investeringen tot stand komen en wat daarbij de invloed is op mens, milieu en
samenleving wordt steeds belangrijker. Dat verklaart de groeiende aandacht voor investeringen in ESG-gerelateerde
ntech-initiatieven."
Er is inmiddels sprake van een grote verscheidenheid aan ntech-sectoren, stelt KPMG, zoals de markt voor wet- en
regelgeving, digitale valuta, cybersecurity en welzijn. Naar verwachting zijn de initiatieven van de Europese Centrale
Bank voor de ontwikkeling van een digitale euro ('CBDC') ook van grote invloed op Europese ntech-investeringen.
Het totaal aantal deals in de wereldwijde ntech-markt komt uit op 2456 in de eerste helft van 2021, tegenover 3520
deals over geheel 2020. Zowel fusies en overnames, bedrijfsinvesteringen als investeringen van venture capitals
blijven in rap tempo stijgen, zo blijkt het KPMG-rapport. De rapportage over de ntech-sector verschijnt jaarlijks
sinds 2016.
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'Financiële wereld moet voorbereid zijn op komst
techbedrijven'
Grote techbedrijven krijgen steeds meer interesse in nanciële markten en
banken en verzekeraars moeten zich daar op voorbereiden. Ook zorgt die
trend ervoor dat... 
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KPMG: 'Fintech investeringen nemen in tweede helft
van 2020 fors toe'
De investeringen in ntech zijn in de laatste zes maanden van dit jaar
wereldwijd fors gestegen. 
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China voorop in fintech
In de top 5 van de nieuwe FinTech 100-ranking van KPMG en H2 Ventures
staan drie Chinese ondernemingen. Ant Financial staat op kop, JD Finance op
de tweede en Baidu... 
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Duitse banken investeren flink in fintech
Duitse banken investeren de komende jaren miljarden euro's in digitalisering.
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KPMG: 'Toezichthouder zal fintech veel intensiever
gaan reguleren'
Wereldwijd zullen toezichthouders alle ontwikkelingen op het gebied van
ntech in de nabije toekomst veel intensiever gaan reguleren in de vorm van
principes, regels... 

