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כנס פורום CFO Best Practice
אילת  3 -ביוני

2010

השלכות משבר האשראי על מערכת הבנקאות
העולמית – תמונת מצב עדכנית
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המשבר הבנקאי  -תזכורת

בועת המכשירים
הפיננסיים /
בועת הנדל"ן
גידול בהיצע
הכסף

 ב 2006 -עברה תחזית מכפיל הרווח של מדד ה –  S&P 500את גבול ה ,20 -הרבה מעל ממוצע בסך 14 - 16
ששרר במשך תקופה ארוכה
 ריביות נמוכות וזמינות משכנתאות גבוהה גרמו לעליית מחירי הדירות בארה"ב ב 124% -בין השנים - 2006
1997
 בין השנים  2000 – 2003הוריד הפדראל רזרב את יעד הריבית מ  6.5% -ל  1% -על מנת לתמוך בפעילות
הכלכלית (פוסט משבר הדוט קום) .מהלך זה גרם להצפה של הכלכלה בכסף
 בנקים מרכזיים אחרים בעולם ,כולל בריטניה אימצו מדיניות מוניטארית דומה
 מאז  ,2003יחסי המינוף של בנקי ההשקעות המרכזיים בוול סטריט גדלו מממוצע של  20ל 30 -

מינוף

 הנפקות חוב נרחבות ע"י הבנקים אפשרו השקעה בניירות ערך מגובות נכסים
 רכישות ממונפות הגיעו לשיא ב  ,2007 -ומאז האטה דרסטית במספר וגודל העסקאות

דירוגי אשראי
מוטים

חוסר רגולאציה
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 רוב ה –  CDOsוה –  ABSsדורגו  AAומעלה בגלל בטחונות גבוהים לכאורה וזאת בגין חוסר הבנה מספקת של
השוק בקשר למהותם; ביטוחים כנגד כשלי אשראי ,וכלים מפחיתי סיכון אחרים
 ב 2007 -וב 2008 -סוכנויות דירוגי האשראי הורידו את הדירוג של מעל  2טריליון דולר של ניירות ערך מגובות
משכנתאות
 ה –  ,FSAה –  SECורגולאטורים אחרים נתפסו כחסרי יכולת לספק פיקוח ובקרה נאותים .בעיקר בגלל חוסר
הבנה של המכשירים הפיננסיים המורכבים וכן משום חוסר רגולציה בשוקי הנגזרות הפיננסיות
 יש שסברו שהרגולאטורים נכנסו לתמונה מאוחר מדי ,כאשר המשבר היה כבר בשלב מתקדם ,ולא הצליחו לקבל
החלטות במהירות המתבקשת
)(1) Factset (for PE multiples) and US Census Bureau (for home prices

Why HSBC?
HSBC remains among the strongest financial institutions in the world
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התפתחות התשואה להון בבנקים בשנים 2006-2009
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המסלול להתאוששות

גורמי המפתח להצלחה עתידית – השבת הביטחון במערכת
גורמי המפתח להצלחה

ניהול הון יעיל
 שמירה על רמת
הון מספקת בכדי
לספק את רמת
ההון הנדרשת
(יחס הון ראשוני -
 ,9%ויחס הון
ליבה )7.5% -
 אימוץ יעיל של
באזל 2
 תפיסה של חוזק
ויציבות

ניהול סיכונים חזק
 יכולות ניהול
סיכונים חזקות
 הנחלה יותר
טובה של נהלי
סיכון ברחבי
הבנק ,ויצירת
אחריות בקרב כל
העובדים
 חיתום ותמחור
יותר נוקשים

מקורות מימון יציבים

יתרון לגודל

 תחרות על מימון
המגזר הקמעונאי
,טיפוח נאמנות
לקוחות ,הרחבת
בסיס הגישה
ללקוחות לדוגמא
דרך הרחבת
הפריסה הסניפית

 הפשטת המוצרים
תאפשר ייעול
הפלטפורמה
התפעולית
וחיסכון בעלויות
מחשוב ותפעול

 מימון מתאים
מבחינה
תקופתית.
השווקים יפתחו
אבל רמות
המינוף הנסבלות
יהיו נמוכות יותר

מוצרים פשוטים יותר
 סל מוצרים
מצומצם הנגזר
מסביבת
הרגולציה
הקפדנית יותר
 מוצרים מבוססי
עמלות אשר
יספקו שקיפות
גבוהה יותר
ויכולת השוואתית

מיקוד עסקי
 בחינת כל מגזרי
הפעילות; ,תוך
בחינת התשואה
על ההון
 מיקוד במגזרים
שבהם יש לבנק
יתרון יחסי

אסטרטגיה מכוונת
לקוחות
 תחרות חזקה על
נכסים איכותיים
 מיקוד על קשרי
לקוחות מבוססים
 נטישת עסקים
בעלי תשואה
נמוכה להון

חזרה לבנקאות המסורתית מבוססת פיקדונות והלוואות ,נטישת הפעילות במוצרים המורכבים
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רפורמת אובמה – הידוק הפיקוח על המגזר הפיננסי בארה"ב

No longer “to big to fall” financial firms 
 מגבלות על שוק המשכנתאות ושוק כרטיסי האשראי
 חוק ווקר – פעילות נוסטרו של מוסדות פיננסיים

המגמה הגלובאלית החדשה –
”"From West to East

From West to East
מרכז הכובד של הכלכלה העולמית צפוי לעבור ממערב למזרח
 אנו נכנסים לעידן חדש בכלכלה הגלובלית  -השווקים המתעוררים הם אשר יובילו את הדרך
קדימה
 הגענו לנקודת אל-חזור – בעוד מספר שנים מי יזכור את ה –  ? G7כולנו נזכור את ה – –E7
סין ,הודו ,ברזיל ,רוסיה ,מקסיקו ,אינדונזיה ,וטורקיה .אלו הן המדינות שייתנו את הטון
 השווקים המתעוררים ערוכים כיום לצמיחה גבוהה פי  3מהשווקים המפותחים
 תוך  3שנים יעלה לראשונה הכוח הכלכלי של השווקים המתעוררים על פני השווקים המפותחים
 בעשור הקרוב קבוצה חדשה של שווקים מתעוררים תיכנס לתמונה בעוצמה גבוהה .שמה יהיה
 ,CIVETSוהם יהיו ה –  BRICהחדש .המדינות החדשות הן קולומביה ,אינדונזיה ,ויאטנם,
מצרים ,טורקיה ,דרום אפריקה .מדינות אלה הן בעלות אוכלוסייה גדולה צעירה וצומחת.
 ל –  HSBCפריסה אופטימאלית במזרח הרחוק ,כאשר הונג קונג מהווה את העוגן המרכזי.

 HSBC נוסד בהונג קונג ב –  ,1865מרכז הניהול עבר לאנגליה ב .1992 -ב –  2010פוצל מרכז
הניהול כאשר המנכ"ל עבר מלונדון להונג–קונג

11

From West to East
מרכז הכובד של הכלכלה העולמית צפוי לעבור ממערב למזרח (המשך)

 העושר הכלכלי בשווקים המתעוררים מייצר מעמד ביניים בעל עושר כלכלי אדיר
 יש לכך השפעות קריטיות לכל תעשייה שנשענת על צריכה
 האתגר העיקרי לחברות רבות יהיה למעשה לעמוד בקצב הביקושים שייווצרו בעשור הקרוב
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From West to East
מרכז הכובד של הכלכלה העולמית צפוי לעבור ממערב למזרח (המשך)

 ע"פ מחקר עדכני של  HSBCנראה שינוי בדפוסי וערוצי הסחר העולמי – הזמנות הייצוא
בשווקים המתעוררים הן במספרן הגבוה ביותר מזה  5שנים
 בעשור הקרוב היכולת לסייע ולספק מימון לערוצי מסחר אלו תהיה חיונית עבור כל חברת
שירותים פיננסיים

 HSBC מתמקדת בבניה של יכולות המסחר והתקשרות במדינות הללו.
 בעשור הקרוב השווקים המתעוררים יהפכו לשווקים מפותחים משוכללים
 ישנה משמעות רבה לכך שכיום עלות הביטוח של יוון למשל היא גבוהה מזו של ברזיל
 ברור שהמטבעות במדינות המתעוררות יהפכו למטבעות מועדפים בשנים הקרובות
 HSBC הוא הבנק הגדול ביותר בשווקים המתעוררים ואין עוד בנק שמסוגל לתת את הפריסה
והשירותים ש  HSBCנותן בשווקים אלה
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From West to East
מרכז הכובד של הכלכלה העולמית צפוי לעבור ממערב למזרח (המשך)
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 HSBCבישראל

נוכחות הבנקים הזרים בישראל
 רקע בשנה זו מלא עשור לכניסת הבנקים הזרים לישראל
 בסה"כ ישנם שלשה בנקים זרים עם רישיון לעסוק בבנקאות מסחרית בישראל (לא דרך
נציגויות)
 השירותים הניתנים בישראל – בנקאות עסקית ,בנקאות פרטית ובנקאות השקעות
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 HSBCבישראל

 רישיון לפעילות בנקאית בישראל ניתן ב – .2001

התפלגות האשראי בקרב הבנקים הזרים בישראל  31בדצמבר2008 ,

 תחומי פעילות –
Corporate Banking, Private Banking,
.Treasury, Investment Banking
 חבר בורסה ומסלקת הבורסה החל משנת .2005

 מגבלות הון מבוססות על הון חברת האם בלונדון
כ –  52מיליארד דולר נכון ליום  31בדצמבר
( 2009לעומת סך הון של כ  17 -מיליארד דולר
בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל)
 מאפשר מתן אשראי בסכומים משמעותיים
(מגבלת לווה בודד אינה רלוונטית)
 מגמת הרחבת תיק האשראי בסניף הישראלי –
נתמכת ע"י הנהלת הבנק בלונדון בין השאר גם
עקב סנטימנט חיובי לכלכלת ישראל (פוסט
המשבר הנוכחי).
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)HSBC (47%
)Citibank (23%
)BNP Paribas (30%

מקור :בנק ישראל – סקירה שנתית 2008

סך הון עצמי נכון ל 31 -בדצמבר 2009

(במיליארדי דולרים)

60
52
50
40
30
17

20
10
-

*HSBC Bank PLC
* ההון הרלוונטי לפעילות סניף  HSBCבישראל
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הון מצרפי  -חמשת הבנקים הגדולים
בישראל
מקור :דוחות כספיים של הבנקים

 HSBCבישראל (המשך)

 – HSBC Bank plcסניף תל אביב

בנקאות עסקית
 מכסים מגוון רחב של
אשראי בינלאומי
ומקומי ,מוצרי סחר
ופקדונות ,בכלל זה
מימון פרויקטים הן
בארץ והן בחו"ל ומתן
אשראי לייצוא

בנקאות השקעות
 מייעצת לחברות
ישראליות בנושאי
גיוסים פרטיים,
הנפקות ראשוניות
ומשניות בבורסה,
מיזוגים ורכישות,
מימון ממונף ,הון
פרטי וחוב מובנה
 מחלקת מחקר ניירות
ערך כולל שירותי
מחקר וייעוץ וביצוע
פעולות בניירות ערך

בנקאות פרטית
 מתן שירותים
ללקוחות בנקאות
פרטית בעלי תיק
נכסים מינימאלי של
 1מיליון דולר ,תוך
התמקדות בניהול
השקעות.

חדר עסקאות
 מציע מגוון רחב של
מוצרים ושירותים הן
במטבע מקומי והן
במטבע זר ,לרבות:
ספוט ,פורוורד ושערי
ריבית
 מתן שירותי
ברוקראז' במניות
ואג"חים הנסחרים
בעשרות מדינות
בעולם בהן HSBC
הינו חבר מסלקה
 מגוון מוצרי
Structuted
Products
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 HSBCבישראל  -בנקאות עסקית
 לצוות המקומי ניסיון רב ומקיף בתחום האשראי.
 לווים חזקים העומדים בתנאי מתן האשראי עם החזר הלוואות מלא.
 המוצרים והשירותים כוללים:
–
–
–
–

העמדת מסגרות אשראי והלוואות
מימון סחר חוץ (אשראים דוקומנטאריים ,ערבויות יבוא וכו')
שרותי  PCMמתוכננים החל מסוף שנת 2010
הפניות לגופי  HSBCהשונים ברחבי העולם כתמיכה וסיוע לפעילות חברות ישראליות בחו"ל

 קהל היעד לסניף:
– חברות ישראליות גדולות (בעלות מחזור פעילות של מעל ל 50 -מיליון ש"ח)
– חברות בינלאומיות בעלות נוכחות בישראל
– חברות ישראליות בעלות פעילות בינלאומית
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 – פריסה גלובאלית נרחבתHSBC
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 - HSBCפריסה גלובאלית נרחבת
מאפשרת בין השאר -
 תמיכה בחברות ישראליות הפעילות בחו"ל
 פעילות בכל אחת מהמדינות בהם פעיל הבנק ,קבלת אשראי ופתיחת חשבונות ,ע"ב ההיכרות הנוצרת
עם מנהל העסקים בישראל
 תמיכה גבוהה בביצוע העברות כספים בינלאומיות – Global Transaction Banking
 מימון פרויקטים לרבות מימון מגובה ECA

 מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר בעסקאות מימון מסובכות
 גישה לשוקי ההון ולמשקיעים בעולם (שירותי ייעוץ ,חיתום ,ליווי הנפקות וייעוץ בנושא מיזוגים ורכישות)
לצורך גיוסי הון מניות וגיוסי חוב
 ניהול נכסים במיוחד באמצעות הקשרים הקיימים עם מוסדיים ישראלים .חברות ביטוח וקרנות פנסיה
משקיעות חלק ממשאביהן בחו"ל או רוכשים מוצרים פיננסיים מנציגיהם של בנקים זרים בישראל .יתר על
כן מוסדות זרים הם אלה שמספקים לבנקים המקומיים את כל אותם מכשירים מובנים אשר משווקים
לציבור בישראל.
 שירותי בנקאות פרטית למאיון העליון.
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עסקאות עיקריות
 השתתפות במימון כביש  431בסך  100מיליון  - $המימון לפרויקט הועמד במהלך מלחמת לבנון השנייה

 ייעוץ לממשלת ישראל בעניין הרפורמה בשוק האנרגיה והפרטת בתי זיקוק לנפט – אשדוד ומכירתה לגוף
ישראלי (פז) בסכום של  800מיליון )2006( $
 מתן מימון לקבוצת אי.די.בי .לרכישת מניות קרפור בדרך של עסקה בנגזרים פיננסים ( בדוח הכספי של
החברה ציינו  100מליון יורו מסגרת)
 תשובה פלאזה  -מימון נדל"ן

 תכנון והפעלה של מערכת  CASH MANAGEMENTכלל אירופאית עבור סידרה של חברות אירופאיות
השייכות לקבוצה ישראלית במבנה של .CASH POOL
 מימון הרחבה של מפעל תעשייתי גדול בשיתוף עם  EXPORT CREDIT EGENCIESזרים בסך כולל
של כ –  150מיליון ( $חלק  HSBCת"א –  20מיליון .)$
 בטר פלייס -השקעת אקוויטי של הבנק במיזם המכונית החשמלית ההשקעה מדגישה את האסטרטגיה
של הבנק לתמוך במיזמים של אנרגיה ירוקה והגנה על איכות הסביבה
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HSBCnet - Payment and Cash Management System
 HSBCnetהינה מערכת אלקטרונית אינטרנטית גלובלית התומכת בביצוע
תשלומים ובמתן פתרונות נוספים לניהול תזרים המזומנים.

יתרונות עיקריים
 גישה מרחוק לביצוע תשלומים מאתרים שונים בעולם
 ניהול מזומנים מקיף ובינלאומי וביצוע כל סוגי התשלומים
מידע מרוכז אודות חשבונות הלקוחות גם בחשבונות בבנקים אחרים
 אבטחה מקיפה ובקרת משתמשים
 אינטגרציה חלקה עם המערכות החברה לטעינת והורדת קבצים
 שליחת הודעות בדוא"ל על ביצוע תשלום בזמן אמת למוטבים
מערכת התראות מתקדמת לדואר האלקטרוני

פתרונות מתקדמים נוספים
מערכות איגום מזומנים
מערכות Global Treasury
מערכות SWIFT for Corporate
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Payments and Cash Management
 הסביבה העסקית התחרותית והמהירה של ימינו מחייבת תמונה ברורה ושליטה מלאה על המידע
הפיננסי ברמה הבינלאומית .בנקאות מבוססת אינטרנט מהווה פתרון נגיש ,בטוח ועשיר באפשרויות,
וארגונים בכל הגדלים יכולים להשתמש בו
 HSBC מציע מגוון רחב של פתרונות בתחום ה ,Cash Management-הכוללים בנקאות אלקטרונית
במגוון ערוצים ,פתרונות ענפים לתשלומים ותקבולים ,פתרונות מתקדמים לניהול נזילות -המותאמים
לצרכיהם הבנקאים של לקוחות מקומיים ובין לאומיים.
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מוצרי הPCM -

למי  PCMיכול להתאים

תשלומים וסליקה

 חברות

ניהול גביה ותקבולים

לקוחות מוסדיים

ניהול נזילות

 מנהלי קרנות

 ניהול וריכוז תזרים מזומנים גלובלי

 ברוקרים

 ערוצים אלקטרונים

 בנקים

 שירותי מידע

ממשלות

