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"הדפס כתבה "השינוי יגיע רק במחצית השנייה של .2009עד אז שוק המניות יהיה נתו תחת לח"

סגור חלו

"השינוי יגיע רק במחצית השנייה של .2009עד אז שוק המניות יהיה
נתו תחת לח"
כ אמר היו רוברט פרקר ,סג יו"ר בחטיבת הנכסי של קרדיט סוויס ,בכנס פורו ה
* CFOעל רקע המשבר ,התייחסו פרקר וורד דר ,הכלכלנית הראשית של פסגות ,לנושאי
בוערי כמו מצב השווקי ,האינפלציה ושערי המטבע *פרקר" :האינפלציה הולכת להיגמר,
המספרי יהיו מתוני בהרבה"
רועי ברגמ

17/9/2008

"אני לא אשתמש במונח משבר לתיאור אירועי הימי האחרוני  ,אלא כאל זמני קשי " ,כ אמר היו
)ד'( רוברט פארקר ,סג יו"ר בחטיבת ניהול הנכסי של קרדיט סוויס ,בכנס פורו ה CFOבאילת" .אני
עובד בשווקי כבר קרוב ל 30שנה ועברתי עד כה כבר לפחות  12משברי שוני  .השבועיי האחרוני
היו מהקריטיי ביותר בשווקי בשני האחרונות".
ג ורד דר ,הכלכלנית הראשית של פסגות שהשתתפה בכנס ,לא הקלה ראש בחומרת המשבר" .זה סיפור
כבד" ,אמרה" ,העול משתנה תו כדי שאני מדברת .אנחנו ג בעוד  10ו 20שנה לא נשכח את שנת
 .2008אנחנו רואי פה שינוי משמעותי בעול ".
השניי התייחסו בדבריה לסוגיות בוערות כמו מצב השווקי  ,האינפלציה ושערי המטבע.
"א מסתכלי על שווקי מרכזיי בעול  ,חלק מהשווקי שמתפקדי הכי פחות טוב ה דווקא
השווקי המתעוררי " ,אמר פרקר" .סי ירדה בכ 60%מהשיא שלה .שאלת השאלות היא הא החילו"
של  AIGאתמול מסמל את סיומו של משבר האשראי ולא אנחנו הולכי מכא?
"ובכ ,אנחנו נמצאי כעת בתקופה חלשה של הכלכלה .ע זאת ,אנחנו מעריכי שההתאוששות תהיה
לקראת סו 2009 $ולתו  .2010מיתו ,א יהיה ,יהיה קצר ומתו יחסית.
"א מסתכלי על נתוני של משברי אחרי כמו בסקנדינביה ויפ בעבר ,רואי שלמשברי אשראי
לוקח בדר כלל כארבע שני להיפתר במלוא  .הפעילות שנוקט הממשל האמריקני השנה היא
אגרסיבית ,א זה בהתנהלות ע בר סטרנס וא זה ע פרדי מק ופאני מיי .האשראי היה קל מדי לאור
זמ רב מדי בארה"ב ,וזה מה שהוביל למשבר .אני מניח שייקח לו לפחות עוד שנה כדי להיפתר".
"אחת הבעיות סביב משבר הנדל" והסאבפריי היא המינו $הגבוה שלקחו הצרכני האמריקני  ,לממ
רכישה של בתי חדשי וג של מוצרי בני קיימא .אני מערי שנראה את המינו $הזה יורד במהל
התקופה הקרובה.
"וא מדברי על מינו ,$הרי שיש ג את המינו $בי הבנקי  ,שג הוא צפוי לרדת ולהוריד ביחד איתו
את רמת הנזילות בשווקי  .זו לא בעיה רק של ארה"ב .באירופה יש תנאי של מיתו  בספרד ,דנמרק
ואירלנד ,והמצב קרוב למיתו באיטליה ובאנגליה".
פרקר ודר התייחסו למצבו של הדולר בעול " .עוד לפני התחזקות הדולר בשבועות האחרוני  ,הדולר הוא
אחד מהמטבעות הכי פחות מוערכי בעול " ,אמר פרקר" .עד כמה לא מוער? הוא היה המטבע החלש
השלישי בעול בשנה שעברה ,אחרי המטבע הזימבבואי למשל .אנחנו בקרדיט סוויס רואי את הער
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הנכו של הדולר מול היורו בשער של  1.13דולר.
"עכשיו יש מגמה מסוימת של תיקו והתחזקות של הדולר ,שאני מערי שתימש .אחד הגורמי
התומכי בכ הוא רכישה של נכסי אמריקניי מוזלי על ידי גופי מחו" למדינה".
"המניות זולות מאוד כיו "
ורד דר העדיפה לא להסתכ בתחזיות לגבי מצב השקל מול הדולר" .הייסו $של השקל בשנתיי
האחרונות והפיחות שלו בחודשי האחרוני  ,מזכירי קצת את התנהגות היורודולר .זה הסיפור של
הדולר והוא לא קשור לשקל .הרכישות של בנק ישראל לדולרי הגיעו במקרה בתקופה שבה הדולר שינה
כיוו בעול  .אי לנו תחזית לשקלדולר ,זה שוק מופרע ואנחנו לא נתיימר לחזות אותו .בשבועיי
האחרוני היה פיחות של השקל מול הדולר בשיעור דומה לזה של היורו מול הדולר ,אבל בישראל רוכשי
 100מיליו דולר ביו  .אחת השאלות הגדולות היא מה יקרה ביו שבו יפסיקו לרכוש את הדולרי
האלו?"
פרקר ודר הביעו דעה דומה באשר לכיוו האינפלציה בעתיד" .האינפלציה הייתה סיפור גדול בשנה
האחרונה ,אבל במהל החודשחודשיי האחרוני ראינו כמה גורמי שמעידי על ירידה בשיעור
האינפלציה" ,אמר פרקר .בבריטניה למשל ירדו המחירי ליצר בחודש שעבר בשיעור החד ביותר בשש
השני האחרונות .זה דבר שהול להיגמר ,המספרי יהיו מתוני בהרבה".
"בנוגע לאינפלציה" ,אמרה דר" ,אנחנו מתקשי לראות בעיה אינפלציונית ב 1218החודשי הקרובי .
השילוב של ירידת מחירי הסחורות וההאטה ייצר מצב של איאינפלציה ואלו חדשות מצוינות לשוק
ההו".
אז מה באמת יקרה בשוק המניות? "בבחינה ראשונה ,לאחר הנפילה השנה ,מבחינה היסטורית המניות
זולות מאוד כיו " ,קובע פרקר" .מכפיל הרווח הממוצע לאור השני האחרונות היה קרוב ל ,25היו
אנחנו עומדי ע מכפיל של  .12צרי להכיר בכ ששוקי המניות סופרזולי  .הבנקי למשל נמצאי
ברמת המחירי הנמוכה ביותר שלה מאז  ,2002קרוב לרמות שראינו בשנות ה 90של המאה הקודמת".
"אנחנו היו במצב שבו איגרות חוב נמצאות ברמת המחירי הגבוהה ביותר שלה בהשוואה למניות
בהיסטוריה .אנחנו לא נראה שינוי במצב זה ,עד שנראה שינוי בשיעור הצמיחה ברווחי החברות .אנחנו
צופי ששיעור זה יעמוד השנה על  5%בלבד ומעריכי שהשינוי יגיע רק במחצית השנייה של  ,2009עד אז
שוק המניות יהיה נתו עדיי תחת לח"".
"אנחנו נמצאי היו במצב בו המרווחי בי איגרות חוב קונצרניות לממשלתיות נפתחו בצורה
משמעותית .אנחנו חושבי שכעת הולכת להיות התייצבות במרווחי ובתור משקיעי אנחנו רואי
בתקופה הנוכחית הזדמנות לרכוש את האג"ח הקונצרניות .רמת החוב של חברות ורמת חדלויות הפירעו
ברחבי העול עדיי נמוכה .הבעיה היא לא בחוב קונצרני אלא בחוב של משכנתאות סאבפריי ".
"אנחנו מעריכי צמיחה של  2%2.5%בישראל ב 2009וזה יורגש בכל מקו ברחוב" ,אמרה דר" .זו
האטה .שוקי ההו צפויי לדשדש ,כלומר ה יזוזו פלוסמינוס  10%מהמקו בו אנחנו נמצאי היו .
הסיפור לא פשוט".
בעקבות כל אלה פרקר ממלי" להישאר בעמדות דפנסיביות" .אנחנו מעדיפי חברות פארמה שמתפקדות
היטב בתקופות של האטה ,אנחנו אוהדי חברות מזו ,חברות טלקו וחברות אנרגיה ,ובעיקר חברות של
אנרגיה חלופית כמו אנרגיה גרעינית .בס הכל ,אנחנו ממליצי לכ למצב את עצמכ בחברות ע תזרי
מזומני חזק ומינו $נמו ככל הנית ,שייתנו את הביצועי הטובי ביותר בתנאי שוק קשי ".
"מחירי הנדל" ימשיכו לצנוח"
המלצה נוספת של פרקר נוגעת להשקעות בשווקי מתעוררי " .למרות חולשת הנפט ,אני מערי שרוסיה
תצמח ב 7%השנה וג בברזיל הצמיחה ממשיכה בקצב גבוה .יש בעול הבדל גדול בי הצמיחה של
שווקי מתעוררי לשווקי מפותחי  .בקרדיט סוויס בחרו לכ להגדיל את הנוכחות בשווקי
המתעוררי  ,ש יש צמיחה חזקה וגידול בצריכה הפרטית .מספיק לראות שיותר מכוניות בנטלי נמכרו
השנה בסי מאשר בבריטניה .הצרכ הסיני צור היו כאילו אי מחר".
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"ג סקטור התשתיות בשווקי המתעוררי הוא מאוד אטרקטיבי והרבה תקציבי מוקצי לש .
הסקטור הפיננסי בשווקי הללו מאוד חזק .אנחנו רואי יותר משקיעי שמפזרי את ההשקעות שלה
משוק הנכסי הריאליי לשוק המניות".
לגבי מחירי הנדל" ,פרקר הערי כי "ה ימשיכו לצנוח לתו הרבעו הראשו של  .2009ג הנדל"
המסחרי סופג ,בעיקר בבריטניה ,ש יש ירידות חדות בערכיה של נכסי מסחריי  .הבעיה בשוק
הנדל" היא לא בעיה אמריקנית בלבד".
ורד דר אמרה כי הנדל"בישראל לא יושפע מהמשבר העולמי .במדינת ישראל ,שכוללת לא רק את תל
אביב ,אלא ג את חיפה ,אי בועה והמחירי צריכי לתק כלפי מעלה .א את תוהי אי זה שישראל
ביחד ע יפ ה היחידות ללא בועת נדל" ,התשובה היא שבשנת  1997במקרה היה השיא של מחירי
הנדל" בישראל אחרי זינוק של  2000%בעקבות גלי העלייה.
"איפה הבעיה? היא נמצאת בייצוא .הלקוחות שלנו ,בעיקר ארה"ב ומערב אירופה שמכסות 60%65%
מהיצוא של מדינת ישראל .אנחנו נהיה מאוד קרובי למיתו בשני האזורי הגיאוגרפיי האלו וקצב
השינוי בייצוא הישראלי צפוי להשתנות בהתא .
"ההשפעה השנייה היא על שוק ההו ,שהחלק הראשו בה טמו בהפסדי הישירי של רוכשי הנכסי
בשווקי הפיננסיי  .התמחור העולמי המחודש של הסיכוני הוביל אותנו לירידות .המשבר הזה הוא
גלובלי ,כ שלא משנה איזה סיפור חיובי תספרו על השוק הישראלי ,הוא סובל מהסנטימנט העולמי"* .
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