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רוברט פארקר ,ראש תחום האסטרטגיה ,קרדיט סוויס
תמיד כשאני מגיע לדבר ,יש משבר כלכלי מתהווה.
יש כמה שאלות חשובות בעתיד הקרוב .אם יהיה קיפאון כלכלי בבחירות בארה"ב ,יסתיימו המחסומים
הכלכליים של תקופת בוש ,ועלולה להיות מכה של  4%ל GDP-האמריקאי .מחר תינתן ההחלטה של
הבנק המרכזי האירופי ,והלחץ על היורו השתחרר מעט ,אבל אם הבנק לא יתמוך בתהליך – הבורסות
יפלו מחר .אם יש ניטור כלכלי כל כך צמוד למה יש אינפלציה ומתי היא תחזור? והשאלה היא עד מתי
הריבית תמשיך להיות כל כך נמוכה? האם התשואות של האג"ח יישארו כל כך נמוכות לאורך זמן?
שליליות בחלקן? שוק ההון השנה דווקא היה טוב יחסית ,בעיקר מאז יוני ,אולי לא בישראל ,אבל בגרמניה
הייתה עליה של  ,02%ובמצרים שוק ההון עלה  .20%האם זה ימשיך? ומה יהיה במחירי הקומודיטיז?
המעקב אחרי תחזיות ה ,PMI-מצביע על לחץ על כלכלת העולם ,בעיקר ביולי-אוגוסט  ,0222וכרגע אין
תחזית למיתון אבל זה לא רחוק מזה .באירופה אנחנו בטווח של מיתון ,עם  PMIשל ( 42מתחת ל22-
מרמז על מיתון) ,בסין –  ,22ארה"ב ויפן עם תחזית צמיחה נמוכה של  .2%-0%אני מסכים עם דבריו של
ליו ג'נגקון ,לגבי נחיתה רכה של כלכלת סין.
בגרמניה יש ניסיון להעלות את הצריכה המקומית .הושגו כמה הסכמי שכר משמעותיים בגרמניה ,והם
יהיו מוכנים להסכים לעליה באינפלציה .אני צופה איפה מצב כלכלי משתפר בגרמניה שיחלחל לצפון
אירופה ,ברבעון האחרון של השנה.
אבל שאר אירופה במצוקה – איטליה וספרד במיתון קשה ובהתכווצות של  .2%-0%האסון האמיתי הוא
ביוון ,מאז  ,0222כלכלת יוון התכווצה ב .02%-זו התמוטטות .לכן המיתון יימשך גם עד .0224
שתי הצלחות צנועות ניתן לייחס לאירלנד ופורטוגל .באירלנד יש התאוששות של המערכת הבנקאית ויש
עליה בהשקעות זרות ,והם יחזרו לשווקים הציבוריים בקרוב .בפורטוגל יש גם עליה על המסלול ,הפרטה
והזמנת משקיעים זרים השתפרו .יש תהליך מדהים של השקעה של הקולוניות הישנות של פורטוגל
בפורטוגל – הכסף של הנפט האנגולי מציל את פורטוגל.
במקרה של ספרד ,יש להם חילוץ לבנקים הספרדים ,שאמור להספיק להם ,גם לאחר שיסיימו את מחיקת
נכסי הנדל"ן הגרועים שהם מושקעים בהם .כמה מהאזורים בספרד בקריסה כלכלית קשה ,דוגמת
קטלוניה ,והתמונה המאקרו כלכלית של אבטלה גבוהה היא בעייתית .ספרד ואיטליה יישארו בגוש היורו,
ואיטליה אפילו לא תצטרך חילוץ.
לגבי יוון ,לדעתי היא לא תוכל להישאר בתנאי תכנית החילוץ ,ותאלץ לצאת מגוש היורו.
בעיה נוספת בגוש היורו היא מערכת הבנקאות .אין יותר הלוואות בין מערכות הבנקים במדינות השונות.
בנקים גרמנים לא מלווים לבנקים איטלקים ,ואם כן ,בריביות גבוהות ביותר ,וזה יוצר לחץ על החברות
במדינות השונות .חברה גרמנית יכולה ללוות בתנאים מצוינים מבנק גרמני בהשוואה לחברות איטלקיות
מבנקים איטלקים.
במדינות מתפתחות ,גרעון תקציבי אינו בעיה ,אבל במדינות אירופאיות מסוימות זה עלול להיות בעיה.
בגרמניה הוא עומד להעלם ,בצפון אירופה הוא לא קיים ,אבל מחוץ לגוש היורו ,אנגליה במשטר מוקפד
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מאד ,וכיום בגרעון תקציבי של יותר מ .2%-יפן בבעיה קשה בהקשר זה ,כי יפן בצמיחה בינונית ומטה,
וזה לא מאפשר לה להיחלץ מהגרעון הקשה שלה .בארה"ב לא תהיה ברירה וייאלצו להדק את המדיניות
הפיסקאלית .לכן בטווח הבינוני הצמיחה בארה"ב תהיה  - 2.2%-0%לא מיתון אבל בהחלט צמיחה
בינונית.
אינפלציה – אין כרגע ,אבל במחצית השנייה של  0222היא תתחיל להרים את ראשה .הבנקים המרכזיים
יגיבו לאט מאד בהעלאת ריביות ,וייתכן שבן ברננקי צודק וייקח עוד שנתיים לפחות עד שיתחילו להעלות
ריביות.
הכסף הפנוי בתוך החברות בעולם גבוה מאד – ואפשר לקחת סיכון על אג"ח חברות בתקופה זו.
היורו בגדול יחזור ל 2.2-לדולר בתקופה הקרובה ,ולא ייחלש עוד .היין והפרנק השוויצרי מנסים להישמר.
כמה מהמטבעות של המדינות המתפתחות ירדו בשנים האחרונות וצפויים להתחזק מעט .השקל
הישראלי במצב סביר היום.
כמה סיכון לוקחים המשקיעים? בתקופות של סטרס ,משקיעים נכנסים לפניקה והשקיעו במזומן ,בפרנק
שוויצרי ובזהב .אחרת הם מוכנים לקחת סיכון .כרגע יש מצב מעניין מאד ,המשקיעים זזים ממזומן
לאג"ח ,אבל לא חזרו לשוק ההון ,על אף ששווקי ההון מתחזקים .סיבה אפשרית היא שרווחיות התאגידים
שהייתה במצב טוב בשנתיים הקודמות ,נמצאת השנה במצוקה קלה .אם תהיה התאוששות בצפון
אירופה ,בסין ובברזיל ,המרווחים בשווקים אלה ישתפרו ,המצב צפוי להשתנות .בארה"ב יש להתמקד
בתאגידים רב לאומיים.
שווקי ההון עדיין זולים ,ובמיוחד בכמה מהמדינות המתפתחות כמו סין וברזיל – המצב זול ביחס לשנים
שעברו וביחס לעובדה שהן מתפתחות ,ולכן אני מציע לחזור ולהשקיע בה .הודו יקרה עדיין .המדינה
הזולה בעולם כרגע היא רוסיה ,ושווה להשקיע.
לגבי קומודיטיז – סיכון גיאופוליטי במזה"ת שיגרום לזינוק במחירי הדלק עדיין בעייתי .בגלל זה יש חזרה
של ספקולנטים לטווח ארוך .לדעתי מחירי הנפט יהיו סביב  ,222-202אם לא יהיה פיצוץ במזה"ת.
פוזיציות ספקולטיביות בזהב התמוטטו ,ומשקיעים יצאו מהזהב ,והוא כרגע זול ביחס לקומודיטיז אחרים.
הוא לא צפוי לעלות בקרוב.
לסיכום – תחזית לצמיחה בינונית בארה"ב ,והחשש לאי המשך הורדת המסים בארה"ב .החילוץ הצפוי
שספרד תצטרך ,ולמעט יוון ,המשך קיומו של גוש היורו .תחזית לצמיחה בינונית ביפן .ריביות נמוכות גם
בשנים הקרובות .שוקי ההון עדיין נמוכים ביחס לנכסים אחרים דוגמת אג"ח ,ובשבועות הקרובות ייתכן
שיהיה תיקון ועוד אחד בינואר אם תהיה בעיה פיסקאלית בארה"ב .אם בוחנים את כל הבעיות הצפויות
רואים שהמצב פחות גרוע ממה שהיה בשנה שעברה בזמן הזה.
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