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אלו גלזר בכנס " :CFOהפע ,מניות הנדל" לא יעצרו בירידה של "50%
ע זאת ,סמנכ"ל המחקר בלידר שוקי הו מנסה להרגיע בעקבות צניחה של  12.8%במניית הפועלי" :אנחנו לא
נמצאי בסכנה לקריסה בסקטור הבנקאי"
אריאל אטיאס
17/09/2008 17:25:40

"הפע ,מניות הנדל" לא יעצרו בירידה של  ,"50%כ אומר היו אלו גלזר ,בכנס פורו ) CFOמנהלי כספיי
ראשיי( המתקיי היו )ד'( באילת.
גלזר ,סמנכ"ל המחקר בלידר שוקי הו ,פתח את סקירתו בהתייחסות לירידות הנרשמות במניות הבנקי המקומיי
בימי האחרוני" .אנחנו לא נמצאי בסכנה לקריסה בסקטור הבנקאי" ,אמר גלזר כאשר הוא מתייחס לפאניקה
בקרב המשקיעי" .הסיבה העיקרית לכ ,היא שהבנקי הישראלי לא נתנו אשראי בלתי מרוס וכמו כ ,תודות
לכ ששוק ההו לקח מה לא מעט מהאשראי הבעייתי .נתו חשוב נוס! ,הוא הלימות ההו הגבוהה בה נמצאי
הבנקי ,זאת יש לזקו! לרגולטור".
למרות זאת ,הבנקי לא יוכלו להתחמק מהשפעות המשבר העולמי ,אומר גלזר" .השאלה הגדולה היא כמה ה
חשופי לבנקי בחו"ל .ג אנחנו העוקבי ומסקרי את הבנקי לא יכולי לדעת מה שיעור החשיפה במדויק ,א
אנחנו יודעי בסבירות גבוהה שלא מדובר בחשיפה גבוהה ,עד כדי סיכו .אי ספק שאנחנו לא הולכי לראות
תוצאות טובות בקרב הבנקי ,א זה בעיקר כתוצאה מהגדלת ההפרשה לחובות מסופקי".
"אני חייב להודות שיש ממה לפחד" ,כ אומר גלזר בהתייחסו לחברות הנדל" .גלזר אומר שא בוחני את הגרפי
מזווית היסטורית נית ללמוד שמניות הנדל" לא משלימות ירידה לפני שה מאבדות לפחות " .50%הפע ,אני לא
חושב שנעצור בירידה של ."50%
בסקירה מקיפה על חברות הנדל" הישראליות מציי גלזר  4בעיות :ראשונה ,שחיקת ער הנכסי בחו"ל – קיי
פער זמני עד שמחירי הנכסי הריאליי מגיבי לשינויי בשוק ,הוא אומר ומוסי!" ,שאנחנו רק בתחילת
הירידות" .שנייה ,ייסו! השקל  $התחזקות השקל מול מטבעות אחרי שוחקת את שווי הנכסי ופוגעת בהו העצמי
" $ומרבית החברות לא ביצעו שו גידור על החשיפה למט"ח" .שלישית ,האינפלציה ,מגדילה משמעותית את
ההוצאות המימו .ואחרונה ,העלייה במחירי תשומות הבנייה  $פוגעת ביזמי הנמצאי בביצוע פרויקטי ,פוגעת
בקבלני.
בנוגע לשחיקת הנכסי בחו"ל אומר גלזר ,כי "ברזי האשראי נסגרי ,הביקוש האמיתי לנכסי יורד משמעותית .א
מדוע המחירי עדיי לא יורדי? כי ,בינתיי אי כמעט עסקאות .אבל כאשר יתחילו להגיע המוכרי נתחיל להרגיש
את הירידה".
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