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דנקנר? שמעתי עליו .אני לא הייתי משקיע בבנקים
באירופה
רוברט פארקר ,סמנכ"ל בקרדי סוויס ,חושב שהשווקים יתחילו להתאושש ב-
 .2010הוא בשורט על שוק הסחורות ,מהמר על אג"ח ממשלתיות בארה"ב
ואירופה  -ומשקיע בטלקום ,תשתיות וחומרי גלם
מאת אתי אפללו ואשר שכטר

<< כאשר רוברט פארקר ,סמנכ"ל חטיבת ניהול הנכסים בבנק ההשקעות השווייצי קרדי
סוויס ,עמד אתמול על הבמה באילת בכנס ה ,CFO-הוא שידר אופטימיות .משברי בר
סטרנס ,פרדי מק ופאני מי נפתרו ,מריל לינץ' שרד ו AIG-הולאמה רק כמה שעות קודם לכן.
"אנחנו מעניקים משקל יתר לארה"ב ,בעיקר בגלל פעילות הממשל  -אם בשל חילוץ והצלת
פאני מיי ופרדי מאק והצלת  ,"AIGאמר פארקר" .עם זאת ,צריך להביא בחשבון שאנחנו
נמצאים בסוף תקופת החילוצים".
לדברי פארקר ,ל AIG-אין בעיה בפעילות הביטוחית  -אלא בתחום הפיננסי" .החברה יותר
מדי גדולה בשביל ליפול" ,הוא אמר" .כך גם פאני מיי ופרדי מאק  -הן סיפקו את רוב
המשכנתאות בארה"ב אחרי שהבנקים האחרים הפסיקו לתת הלוואות .אבל לא בטוח עד
כמה הממשל ימשיך לחלץ .כדאי להסתכל מקרוב על ואשינגטון מיוטשל  -גם הוא גדול וחסין
יחסית מנפילה ,אבל הפד ילחץ חזק על אחד הגופים הפרטיים להציל אותו".
הדרמה בשווקים מעבר לים סוחפת גם את שוק ההון הישראלי ,שעוקב בדריכות אחר
ההתרחשויות .פארקר מספר גם על הטלטלה שעוברים העובדים במגזר ברחבי העולם
בימים אלה" :כשאני מדבר עם העמיתים שלי ליד מכונת הקפה אנחנו מדברים על על
תנועות גדולות בשוק ,כמו התחזקות הדולר והנפילה במחירי הסחורות  -אבל גם על
הקולגות שלנו .מאז יוני  2007פוטרו קרוב ל 100-אלף עובדים במגזר השירותים הפיננסיים
ברחבי העולם .רק בלונדון פוטרו  20אלף עובדים.
"זרים רבים עברו בחמש השנים האחרונות ללונדון כדי לעבוד בתעשיית הפיננסים .כעת,
בעקבות גל הפיטורים הם צפויים למכור את בתיהם ולחזור הביתה  -כך שלמשבר תהיה גם
השפעה חריפה על שוק הנדל"ן בבירת בריטניה".
ההתפתחויות האחרונות בשווקים מפחידות אותך?
"בעסק הזה אתה צריך תמיד לפחד .תמיד .אם אתה לא מפחד אתה פושט את הרגל מהר
מאוד".
"בשווקים המתעוררים אין סאבפריים"
אחרי קריסתם של בר סטרנס וליהמן ברדרס והמכירה של מריל לינץ' ,האם אתה חושש
שגם יומו של קרדי סוויס עלול להגיע?
"הבעיות העיקריות של בנקי ההשקעות הן החשיפה שלהם לשוק אג"ח המשכנתאות ואג"ח
הזבל ,החשיפה לרכישות ממונפות והחשיפה לקרנות גידור ממונפות מדי .קיימת תלות רבה
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בשוק הסיטוני במקום בלקוחות קמעוניים  -דבר בעייתי בעיקר כשנוצר מחנק אשראי.
"האם עוד בנקי השקעות אמריקאיים יקרסו בעקבות המשבר? עצוב ,אבל כעת ,כשנשארו
רק שניים ,מי עוד יכול לקרוס? המאזנים של גולדמן סאקס ומורגן סטנלי חזקים מאוד.
גולדמן התמודד באופן מבריק עם החשיפה שלו לשוק המשכנתאות בשנה שעברה ,ומורגן
כבר רשם מחיקה כבדה ברבעון השלישי של  .2007מורגן סטנלי וגולדמן סאקס ,בצוותא עם
האירופים  -דויטשה בנק ,קרדי סוויס ו BNP-פאריבה  -נמצאים במצב טוב".
למה דווקא הבנקים האלה הצליחו לעבור את המשבר יחסית בשלום?
"הבנקים שהצליחו לשרוד כשידם על העליונה הם אלה שנקטו צעדים מהירים לטיפול
בבעיות  -דוגמה טובה היא ההבדל בין ליהמן ברדרס למריל לינץ' .ג'ון תיין ,מאז שנכנס
לתפקיד המנכ"ל של מריל לינץ' ,נקט צעדים אגרסיוויים מאוד ואם משווים את מה ששני
הבנקים עשו בארבעת החודשים האחרונים  -תיין עשה כל שביכולתו כדי לחזק את המאזנים
של מריל לינץ'; ליהמן ברדרס ,לעומתו ,הגיב באיטיות מתוך תקווה שהבעיות ייפתרו מעצמן.
"באירופה נדמה שהבנקים הפיקו את הלקחים .סוסייטה ג'נרל התאושש מהר מאוד מהונאת
הענק שנחשפה השנה BNP .פאריבה ,שסבל בשנה שעברה מבעיה בקרנות הגידור שלו,
פעל מהר כדי לפתור אותה .ב ,UBS-שגם סבל מבעיות קשות בשנה האחרונה ,פעלה
ההנהלה החדשה במהירות; היא קיצצה עלויות והפחיתה את הסיכונים".
ומה מצבו של קרדי סוויס?
"המחיקות שביצע קרדי סוויס ברבעון השני הסתכמו ב 22-מיליון דולר בלבד  -לא
במיליארדים  -שזה מעט מאוד לעומת בנקי השקעות אחרים .לקרדי סוויס יש את אחד
ממכפילי ההון הגבוהים ביותר בתעשיית בנקאות ההשקעות".
האם הגדלת החשיפה לשווקים המתעוררים יכולה לסייע למוסדות פיננסיים בצמצום
הפסדיהם כתוצאה מהמשבר?
"כן ,בהחלט .תחזיות הצמיחה לשווקים המתעוררים עדיין חזקות  -בניגוד לאירופה
ולארה"ב .הצמיחה בסין תהיה  ,9%-10%בהודו  ,7%-8%ברוסיה  - 7%-8%ורווחי
החברות בשווקים המתעוררים צפויים לעלות השנה בקרוב ל ,20%-בעוד שרווחי החברות
בארה"ב יירדו בכ 5%-ורווחי החברות באירופה ייפלו בקרוב ל .15%-בשווקים המתעוררים
אין בעיית סאבפריים .מדובר בפעם הראשונה שפורץ משבר במגזר הפיננסים  -אבל בדרך
כלל לא בשווקים המתעוררים ,למעט בכמה ממדינות מזרח אירופה".
מה שאתה מדבר עליו הוא בעצם הפרדה ) (Decouplingבין כלכלת ארה"ב לכלכלות
המתעוררות.
"תהיה הפרדה בין הכלכלה האמריקאית לכלכלות המתעוררות .אחת הסיבות היא שסין,
למשל ,היתה אמנם תלויה מאוד לפני חמש שנים במסחר עם אמריקה  -אבל הגבירה מאוד
את פעילותה המסחרית עם שכנותיה באסיה .צריך לציין גם את הגידול בביקוש הפנימי
בכלכלות כמו סין ורוסיה ,שהיו תלויות בעבר במגזר היצוא שלהן ,שהוביל לזינוק בצריכה
הפרטית .ברור שסין לא יכולה להתעלם ממה שקורה בארה"ב ,אבל תלותה בכלכלה
האמריקאית בהחלט פחתה משמעותית".
ליהמן הרג את עצמו
פארקר מעריך כי נצא מהמשבר לקראת " :2010יש למשבר השפעה פיננסית והשפעה
כלכלית .אני לא חושב שארה"ב ,אירופה או יפאן ייכנסו למיתון של ממש  -אבל הן ככל
הנראה ירשמו שנה או שנתיים של צמיחה כמעט אפסית .ההשפעה הפיננסית היא הידוק
תנאי האשראי והאובדן של הביטחון במערכת הפיננסית.
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"המשבר הנוכחי נמשך  14חודשים ,והוא עשוי להימשך עוד שנה .משבר האשראי יסתיים
כשהנזילות הבין-בנקאית תשתפר וביטחון המשקיעים יחזור ,לאחר שהמחיקות יקטנו.
המחיקות הגדולות אכן מאחורינו  -אבל כנראה שנצטרך לחכות שישה עד שמונה חודשים
לפני שהנזילות תשתפר והצמיחה תתאושש .חשוב גם לציין שמגזר החברות ,במיוחד
חברות התעשייה ,נמצא במצב טוב יחסית ,כך שמדובר בבעיה המוגבלת למגזר הבנקאות;
בחודשים הקרובים נראה ,לדעתי ,יותר ויותר מיזוגים בין בנקים".
שר האוצר האמריקאי ,הנרי פולסון ,העריך שעד שמחירי הבתים בארה"ב לא יתייצבו  -לא
נראה סוף למשבר במגזר הפיננסים.
"להערכתי ,מדד קייס-שילר למחירי הבתים בארה"ב יירד ב 25%-30%-עד סוף .2008
כמובן שיש אזורים מסוימים ,כמו נוואדה ודרום קליפורניה ,שבהם ירידת המחירים חדה
יותר .בכמה מהאזורים הבעיה היא שהבתים שעוקלו לא מתוחזקים כראוי ,ולכן הערך שלהם
מתכווץ עוד יותר".
האם קרנות הגידור הן הבאות בתור לקרוס?
"כמה קרנות גידור יקרסו ,אבל אחרות יניבו תשואות גבוהות .קרנות גידור שמינפו עצמן
יותר מדי נתונות כמובן בבעיה .מגזר קרנות הגידור אמנם לא סובל מאותה חומרה של
בעיות כמו מגזר הבנקאות  -אבל מספר שיא של קרנות גידור יקרסו השנה .עם זאת ,בטווח
הארוך אני מאוד אופטימי לגבי קרנות הגידור וקרנות פריווט אקוויטי".
האם הקרנות הממשלתיות הזרות ישתלטו על בנקים באירופה ובארה"ב?
"זרועות ההשקעות של סין וסינגפור רכשו מניות ואג"ח להמרה של בנקים שהיו נתונים
בקשיים ,אבל הערכתי היא שהקרנות נרתעות כעת מהשקעה נוספת במגזר הבנקאות.
לדעתי ,הקרנות הממשלתיות לא צפויות להיות צינור מימון מרכזי בעבור הבנקים ,אך מה
שכן יקרה הוא שהן יגדילו בעתיד את הנתחים שלהן בבנקים .התרחיש הסביר ביותר הוא
שבנקים חזקים בארה"ב ירכשו בנקים קטנים יותר ,אולי בשיתוף פעולה עם הקרנות
הממשלתיות ,פתרון שהוא גם נוח יותר מבחינה פוליטית".
האם השורטיסטים הרגו את בר סטרנס ואת ליהמן ברדרס?
"בר וליהמן הרגו את עצמם ,משום שהם קיבלו החלטות ניהוליות גרועות וכשלו בניהול
הסיכונים שנטלו .אם אתה מקבל החלטות גרועות ,אתה מניף דגל שאומר' :בבקשה מכרו
את המניה שלי בחסר' .לדעתי אסור להטיל מגבלות על הסחר בשורטים  -אי אפשר לקיים
שוק חופשי ויעיל בלא שורטים".
"היחלשות השקל  -התפתחות חיובית"
כיצד אתה מייעץ ללקוחותיך להשקיע בימים סוערים אלה?
"בחודשיים-שלושה האחרונים הימרנו על הדולר ,נגד הדולר ,ושמרנו על פוזיציות לונג על
הדולר .להערכתנו ,הדולר עשוי להיחלש מעט בטווח הקצר  -אבל בששת החודשים
הקרובים הוא ימשיך לעלות מול היורו .מאז מאי אנחנו מהמרים על אג"ח ממשלתיות
אמריקאיות ואירופיות לטווח הארוך .ביוני-יולי רכשנו אג"ח קונצרניות של חברות במגזר
התעשייה .אנחנו מתכוונים כעת לרכוש אג"ח שהנפיקו הבנקים הגדולים באירופה ובארה"ב,
משום שתשואותיהן גבוהות מאוד כרגע ,ומאז יוני אנחנו בשורט על שוק הסחורות.
"אנחנו מאוד זהירים בהשקעותינו בשוקי המניות באירופה ,ארה"ב ויפאן  -ומשקיעים רק
במגזרים כמו טלקום ,תשתיות ,חומרי גלם וחברות במגזרים הפועלים היטב גם במצבים של
צמיחה כלכלית נמוכה ,מתוך הערכה כי שוקי המניות במדינות המפותחות לא יתאוששו עד
אמצע  .2009ביולי התחלנו להשקיע גם בשווקים שמרוויחים כתוצאה מהירידה במחירי
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הסחורות ,כמו הודו".
האם היית ממליץ לרכוש מניות במגזר הפיננסים בארה"ב או באירופה ,עכשיו כשמחיריהן
נמוכים?
"לא הייתי רוכש מניות של אף בנק אמריקאי או אירופי .אם כבר אז אג"ח ,וגם אז רק של
הבנקים הגדולים מאוד בארה"ב ואולי של סנטנדר הספרדי ו ,HSBC-בשל פעילותם הענפה
בשווקים המתעוררים".
אפילו לא מניית קרדי סוויס?
"לא באתי לכאן לעשות תעמולה  -זה לא זמן להשקיע במניות הבנקים".
לקרדי סוויס יש משקיעים נאמנים רבים בישראל ,בהם נוחי דנקנר .האם אתה מכיר אותו?
"רק שמעתי עליו".
אתה חושב שהוא עשה עסקה טובה?
"אני עצמי מושקע מאוד בקרדי סוויס .אני אמנם משוחד  -אבל מניותיהם של מעט מאוד
בנקים הפגינו ביצועים טובים יותר ממניית קרדי סוויס".
מה דעתך על הכלכלה הישראלית?
"לפני חצי שנה היה לכם מינוס אחד  -החוזק של השקל .אבל כעת השקל ירד במעט ואני
חושב שמדובר בהתפתחות חיובית .עדיין יש המון מה לעשות כדי לפתח את שוק ההון
הישראלי ,אבל אם מסתכלים על הכלכלה קשה לי למצוא נקודות שליליות .הצמיחה צפויה
להאט ,אבל פגיעותה נראית כיום פחותה בהרבה לעומת לפני שנה או שנתיים".
מהי עמדתכם בנוגע לרוסיה ,לאור בריחת ההון הזר מהמדינה והנפילה החדה בבורסת
מוסקווה ברבעון האחרון?
"אנחנו רוכשים נכסים ברוסיה כרגע .הון רב עזב את המדינה ולהערכתנו מחירי הסחורות
צפויים להתייצב  -כך שרוסיה תרוויח מכך .אמנם קשה לחזות את המצב הפוליטי ברוסיה,
אבל להערכתנו הלחצים שהופעלו על הממשל מצד קהילת העסקים עשו את עבודתם
ומעכשיו נראה את הרשויות ברוסיה פועלות בצורה מרוככת יותר .השוק הרוסי הוא זול
מאוד ,והצריכה הפרטית ברוסיה ממשיכה להיות חזקה".
"המצב החריג הוא כשאין משבר ,וגם אז יש משבר פוטנציאלי"
<< רוברט פארקר פעיל בענף הפיננסים יותר מ 30-שנה" .מאז שנכנסתי לתחום הפיננסי
הקריירה שלי התאפיינה במעבר ממשבר למשבר" הוא אמר" .למעשה ,המצב החריג הוא
שאין משבר ,ואם אין משבר  -כנראה שיש משבר פוטנציאלי".
"כשהתחלתי את הקריירה שלי ב '74-הבורסות נפלו .לאחר מכן ,ב ,'81-קרסו שוקי האג"ח.
ב '87-התמוטטו הבורסות .בסוף שנות ה 80-ותחילת שנות ה 90-היה לנו את משבר
הבנקים בשוודיה ובנורווגיה ,את משבר הבנקים ביפאן ואת משבר הבנקים להלוואה וחיסכון
בארה"ב .ב '94-פרץ משבר הטקילה באמריקה הלטינית .ב '97-חווינו את המשבר הכלכלי
באסיה וב '98-את משבר האג"ח הרוסי.
"בשנת  2000פקעה בועת הדוט.קום ואנרון קרסה .ב 2001-פרץ המשבר בארגנטינה ,ובין
 2003ל 2007-לא היו משברים .עכשיו שוב יש לנו משבר".
קל להבין ,אם כן ,מדוע פארקר לא בדיוק מופתע מהמשבר הנוכחי" .לכל משבר יש
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מאפיינים דומים" ,הוא אמר" .המאפיין הראשון הוא שקודם לפריצת משברים כלכליים,
מוסדות וגופים לווים יותר מדי .המאפיין השני הוא שכולם מחזיקים באותן פוזיציות .המאפיין
השלישי הוא הערכת יתר .כיום ,למשל ,מכפיל הרווח של שוקי המניות העולמיים הוא - 13
בעוד שבסוף  '99היה המכפיל  .26הבועה שהתפוצצה השנה היא הבועונת של שוק המניות
הווייטנאמי ,שנהנה בדצמבר ממכפיל רווח של  ,17ובסוף  2007מכפיל הרווח של שוק
המניות הסיני היה ."60
פארקר מספר כי בתחילת  2007דלקו כל נורות האזהרה ,כאשר הגורם הפעם היה שוק
המשכנתאות האמריקאי" .הבעיה בשוק הדיור האמריקאי היא לא בעיה חדשה .הבעיה
התחילה ברבעון השלישי של  ,2006שהיה הרבעון הראשון שבו לשוק הדיור היתה השפעה
שלילית על התמ"ג האמריקאי".
משם ,לדבריו ,הדרך לבעיות במכשירי החוב היתה קצרה" :לא מדובר בפעם הראשונה שבה
יש לנו בעיה בשוק ה .CDO-ב '97-וב '98-הם היו מגובים בנכסים מהשווקים המתעוררים,
שערכם ירד חדות ,והיתה לנו בעיה בשוק ה CDO-גם ב 2001-וב ,2002-משום שרבים
מהניירות גובו באג"ח שהנפיקו חברות כמו וורלדקום ואנרון".
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©

סגור חלון
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