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סגור חלון

פרופ' ג'רמי סיגל" :ארה"ב רחוקה ממיתון ,והמשבר ידעך באמצע "2008
סיגל הוא מרצה בכיר בבית-הספר למינהל עסקים מאונ' פנסילבניה * לדעתו ,גם שוק המניות בארה"ב
מתומחר מתחת לשווי
הדס מגן ושירות גלובס

3/1/2008

"ארה"ב רחוקה ממיתון" .כך אמר היום פרופ' ג'רמי סיגל ,מרצה בכיר בבית-הספר למינהל עסקים וורטון
מאוניברסיטת פנסילבניה ,באירוע השנתי של פורום ה.CFO-
סיגל הפגין בדבריו אופטימיות באשר למצב הכלכלי של ארה"ב .להערכתו ,ארה"ב לא תיכנס למיתון ,וגם משבר
הסאב-פריים ידעך לקראת אמצע  .2008לדבריו ,מחירי הדיור בארה"ב היו גבוהים עד עתה ,בעוד כיום הם
סבירים ,אפילו נמוכים במקצת .לדעתו ,גם שוק המניות בארה"ב מתומחר מתחת לשווי.
סיגל העריך כי הצמיחה בארה"ב השנה לא תהיה גבוהה ,אך "בהחלט מתחילה לחזור לממוצע שלה" .הוא סבור
שהמשק האמריקני יעבור השנה לקצב צמיחה של  ,3%בעיקר בשל המשך תהליך הורדת הריבית .עם זאת ,הוא
סבור כי משבר האשראי עדיין רחוק מסיום" .בניגוד לרבים אחרים אני לא רואה באופק את המיתון בארה"ב.
במחצית הראשונה צפוי אמנם קצב הצמיחה להיות מתון יחסית בשיעור של  ,1%-2%אך במחצית השנייה המשק
יעבור לקצב צמיחה של  ,3%כך שבסיכום שנתי תסתכם הצמיחה השנתית בשיעור של ."2.5%
"אחד הגורמים שיובילו את המשק האמריקני לצמיחה הוא המשך תהליך הורדת הריבית ,ובסוף התהליך צפויה
הריבית לעמוד על  3.75%-3.5%בתום השנה .במקביל להורדת הריבית האינפלציה צפויה לחרוג מעט ולהסתכם
ב.3%-
"באשר לשוק המניות  -ההתאוששות לקראת המחצית השנייה של השנה צפויה להקרין לחיוב על המדדים
המובילים שצפויים להערכתי להניב תשואה של ."10%
* ומה לגבי משבר המשכנתאות ,האם יגיע לקיצו השנה?
"אני חושב שיעברו עוד כמה חודשים עד שהמשבר בשוק המשכנתאות יתמתן והמשקיעים יבינו שהחששות היו.
עם זאת ,אני סבור שהמשבר בשוק המשכנתאות הוא לא סופי ונראה עוד פשיטות רגל בשוק המשכנתאות ,אבל
בגדול ,השוק יתאושש שכן הייתה תגובת יתר חריפה מדי שלו".
* מה הסקטור המועדף עליך כיום?
"החששות של השוק בעקבות משבר האשראי הובילו לירידה של  20%בסקטור הפיננסים ולעיוות בתמחור של
המניות  -סיטואציה שיצרה מחירים מעניינים ואטרקטיביים .לכן ,לדעתי מניות הפיננסים יניבו תשואת יתר לעומת
השוק  -תשואה של לפחות ."15%
* מה דעתך על השוק הסיני אחרי  5שנים של גאות?
"אני מאוד חושש מהשוק הסיני .מחירי המניות מנופחים כמעט ברמה של  100%ללא הצדקה ,לכן זה שוק שהייתי
מתרחק ממנו השנה .אני זוכר שב 2003-אמרתי שהמחירים שם נמוכים והשוק אטרקטיבי ,אבל ההנחה הזו
השתנתה לפני שנה וחצי ,וכיום המניות שם נסחרות במכפיל של  ,20כלומר החברות נסחרות בשווי של פי 20
מהרווחים השנתיים שלהן".
* מה באשר לשאר השווקים באסיה?
"בדומה לסין ,אני חושב שגם בהודו מתחילה להיווצר בועה ,ולפיכך למשקיע שבכל זאת חושב על תיק גלובלי
הכולל את אסיה הייתי ממליץ להשקיע בהונג קונג .יש הבדל בין מדד ההנג סנג למדד שנחאי .הסינים מוגבלים
לרכוש מניות רק בבורסות בסין ,וזאת הסיבה גם שהמחירים בבורסות בסין מנופחים  -אין למשקיעים המקומיים
אלטרנטיבות מחוץ למדינה .לעומת זאת בהונג קונג הרגולציה מאפשרת להשקיע בבורסות בכל העולם".

06/01/2008

http://www.globes.co.il/serve/globes/printWindow.asp?did=1000293460

"פרופ' ג'רמי סיגל" :ארה"ב רחוקה ממיתו ,והמשבר ידע באמצע 2008

Page 2 of 2

* אילו שווקים מתומחרים כיום במחירים אטרקטיביים לדעתך?
"אני מאמין כי השווקים באירופה מתומחרים היום במחירים נוחים .אם מסתכלים היום על המכפילים של החברות
במדדים המובילים בגרמניה ,לונדון וצרפת  -הם נעים סביב רמות של  - 12-14הרבה פחות מסין ומארה"ב".
* מה אתה צופה השנה לדולר?
"אני לא יכול לומר באופן נחרץ כיוון שמעורבים בכך הרבה אינדיקטורים כלכליים .עם זאת ,אני מאמין שכיום הדולר
קרוב מאוד לתחתית והוא צפוי לתקן השנה לפחות ב."5%-
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