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אורי הרשקוביץ ,אנליסט ראשי ,ספרה
חיים ישראל ,מנהל המחקר ,מריל לינץ' ישראל
אלון גלזר ,מנהל מחלקת המחקר ,סמנכ"ל לידר שוקי הון
אורי ליכט ,מנהל המחקרIBI ,

 .1שוק ההון והבורסה בתל-אביב
הרשקוביץ – חיים ראה את זה מגיע – עברנו שינוי מדדים ויציאה של משקיעים זרים ,עם עודף רגולציה
אדיר שעוד יותר מכביד על העניין ,אבל המצב של הבורסה לא היה צריך להגיע לאן שהיגע .עיקר הבעיה
הוא העדר יד מכוונת ,ואזלת יד של הממשלה במובן שהם מסתכלים על הבורסה כעל מי שמנהלת את
עצמה ,ולא צריך להתערב .צריך להבין ששוק ההון הישראלי ,במיוחד כשיש מחנק אשראי ,הוא דרך
להזרים כספים .כמו שאמר בוב ,חשובה עליית שוקי ההון .יש התרחבות פיסקאלית בעולם שלא מגיעה
לעסקים כי זה נתקע אצל הבנקים שצריכים למחוק השקעות בנדל"ן ,וזה לא מגיע לעסקים המקומיים .יש
חשש שזה יקרה פה .למשל בענף הנדל"ן שמו מספר ושם נתקע האשראי לבנקים ופרויקטים חדשים.
שוק ההון למעשה מת ,והחבר'ה האלה ,אפילו חברות טובות ,צריכות לשלם  7-8%צמוד מדד והממשלה
לא מבינה את הנזק ואת ההזנחה ששוק ההון גורם .כיף לכולם לשנוא את הברוקרים והחתמים ,אבל זה
חונק את המשק .צריך להוריד רגולציה ,לשחרר את הרסן ,ולתת לשוק להסתדר.
חיים ישראל – הזהרנו על מה שהולך לקרות ב ,'90-בפורום הזה ממש ,ואני עוד הייתי אופטימי ביחס
למה שיש באמת עכשיו .שוק ההון בתל אביב מת .כרגע ,הוא מת .לא יכול להיות שמחזור המסחר בתל
אביב נמוך ממחזור המסחר בטבע ב .0919-היה הרבה מרדף לעבור לשווקים המפותחים ,ואנחנו
משלמים את המחיר .המשקיעים הזרים לא פה .הזרים לא קונים .אני פסימי .יש מהלך לחזר אחרי ה-
 MSCIאירופה ,וזה יהיה נבון ,אבל אני סקפטי שזה יקרה .הלקוחות של  MSCIרואים סיכון גיאופוליטי,
ורואים את הצניחה במחזורים ואת הסיכון הפרמננטי הגבוה בגלל מיעוט הסוחרים .השינוי יבוא
מהקמעונאות .אני נתלה במה שבוב פרקר אמר – התשואות הן אפס ויחזרו לאקוויטי בסוף.
כשהקמעונאות תכנס תהיה איזו עדנה .השנתיים שלוש הקרובות – פסימי .סטיית התקן שלנו מול
השווקים שאנחנו איתם כרגע – במצב לא טוב.
אלון – אני לא מסכים עם חיים לגבי המדדים .אף אחד בעולם לא רוצה להשקיע בישראל .יש הבדל בין
לפני המשבר העולמי לבין מצב גיאופוליטי בעייתי עם מקום שהוא משעמם לעולם כמו ישראל .הבעיה היא
כמו שאמר הרשקוביץ זה שאנחנו חותכים לעצמנו את הענף .המס פוגע במשקיעים ובכולם ובכלל
מוציאים לכולם את החשק לעשות משהו – כל מי שעושה משהו הוא פושע .המוסדיים מעדיפים להוציא
את הכסף לחו"ל ,וכל פוליטיקאי אם הוא יכול להשתלח במי שמייצר כסף בארץ עושה זאת.
הרשקוביץ – דרישות אלימות (לא הלימות) ההון על הבנקים ,חונקות אתכם ,ושולחות אתכם לשוק האפור
או לבורסה ואז גם הורגים לכם את הבורסה .מאיפה יבוא ההון החוזר? יש חוסר הבנה בסיסית
ממשלתית של חשיבות שוק ההון – הנטייה לראות אותו כמקום שבו יש כמה שמגלגלים כסף בשביל הכיף
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והעושר .שכחו שזה מכשיר תאגידי לצמיחה.
גלזר – גם לחוסכים זו בעיה ,כי אומרים להם לא להשקיע באג"ח.
ליכט – קל להאשים את הרגולציה והממשלה ,אבל אם נדבר על הצד של סמנכ"לי הכספים – אין לנו
דוחות באנגלית ,אין פגישות עם משקיעים זרים שאנחנו יוזמים ,מי מכם יצא לבית השקעות כדי שילווה
אותו ברואוד שואו בחו"ל שיביא משקיעים זרים .אין ספק שהיציאה מהשווקים המתפתחים שסטנלי פישר
כל כך עודד הייתה מכה ,אבל לכם – ה ,CFOs-יש כח .כמה פנו לבורסה בכוונה לייצר סיקור בתשלום של
החברה הקטנה ,לעורר ענין בשוק ההון .אלה דברים שאנחנו מהצד שלנו יכולים לעשות ולדרוש וצריך
לעשות ולדרוש.
הרשקוביץ – החברות הישראליות לא יודעות להציג ,האנגלית עילגת וזה נורא .חברות שצריכות להסחר
פי  0-3מהערך שלהן ,אין בהן ענין ,וזה ביצה ותרנגולת לחברות מו"פ שצריכות כסף כדי להתפתח09% .
מהבעיה היא בהנהגה ,אבל יש מקום של איך מספרים את הסיפור של עצמנו ומעלים רמה.
גלזר – אין למי למכור את הסיפור היום.
חיים – יש למי למכור ,זה פשוט קשה .חלק מהחברות הישראליות הגדולות משתתפות בכנסים שלנו,
אבל הפגישות נמכרות נורא מהר ,אבל השאלה הראשונה אחרי המצגת הטובה זה "מה קרה לרגולציה
אצלכם?" – וזה קשה להסביר .יש מיליון חברות אחרות בעולם שהרגולציה לא משתנה להם כל בוקר
ואפשר להשקיע בהן בלי סיכון ...אחרי שלוש שנים של השקעות ב IR-לא להצליח להראות תוצאות
למנכ"ל זה בעיה ,אבל חייבים לעשות את זה.
הערה מהקהל – אני מסתובב הרבה בחו"ל ורואים קולגות ישראלים ,אני מסכים יותר עם חיים .הדרך
שיש לנו היום זה לרשום את המניות שלנו למסחר בארה"ב .אנחנו אמנם דואליות ,אבל למעט חובות
לחברת האם הנסחרת בישראל ,אני לא חייב פה כלום לאף אחד .פשוט הנפיקו בחו"ל – נסדק,NYSE ,
רגולציה פשוטה ,חשיפה ונזילות .מי שיישאר בארץ זה לא יעזור לו לגייס .לגייס בארץ היום זה מפחיד.
הרשקוביץ – כשהקמנו את הקרן ישבנו עם משקיעים והם לא הבינו .אתה רוצה להשקיע בחברות פארמה
גלובליות מישראל .לא מניו יורק או לונדון .מה זה לרשום בחו"ל? זו הבורסה שלנו ,לא של הממשלה.
למה שננפיק בחו"ל? אנחנו צריכים לדרוש מהממשלה לתת לנו לחיות פה .הפתרון הקל הוא זה ,אבל
צריך לדפוק או להפוך שולחן.
חיים – צריך להגיד לרגולטור כמה המצב נהיה חמור .לפני חודש בערך כל הבורסה ירדו  0-3%ורק
מלאנוקס עלתה  .09%קיבלתי טלפון ממנהל השקעות גדול בעולם ושואל אותי  ?what the fuckאני
מנסה להסביר לו שמניה אחת טסה למעלה ,ומסתבר שכל הפוזיציות שלו בישראל נחתכו תוך יום ב-
 ,09%והוא ברח בגלל הוולטיליות .שוק ההון הוא החמצן של המשק וצריך להסביר לרגולטור מה קורה
ואיך להתמודד.
אילן קליגר – למי ללכת ברגולציה?
חיים – הרגולטור זה יהיה לפנות לצעוק ולהגיד אמרנו אמרנו אמרנו ורק כשאנשים יאבדו את הפנסיות
שלהם פה ,הרגולטור ייזכר .גם המהלך ללכת עכשיו ל MSCI-היא מחשבה לטווח הקצר .אגף שוק ההון,
משרד האוצר ,הבורסה .זה לא פופולרי לעודד את שוק ההון ,אבל המחיר על זה יהיה בלתי אפשרי.
הערה מהקהל – אתם צודקים .הרגולציה בעייתית ,אבל אנחנו כשוק פרטי לא יכולים להשפיע על זה,
אלה תהליכים ארוכים .אנחנו ,בתור מי שמנהלים חברות ביום יום – אין זמן לקצב הפוליטי .להגיד
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שיישאר בארץ ויתפלל שיהיה טוב – זה להכשיל אותו ביום הראשון .אני מסכים עם ההערה הקודמת –
צריך להירשם בחו"ל ואז להירשם בארץ ,וככה לעקוף את הרגולציה .מניסיון.
הערה מהקהל – הם כבר מתחילים להקשות ברגולציה חדשה לדואליות ביחס לשוק ההון בישראל .מה
שטוב שם ,מהר מאד יתקלקל בשוק המקומי .בדצמבר ישבנו בפורום עם דודו בן זקן והתרענו על מה
יקרה במערכת הבנקאית מול החברות ,ולא קרה כלום.
דה ליסטינג
גלזר – זה בא מהמחירים וגם מתיקון  , 11לא כדאי ולא כיף להיות ציבורית .ועדת הריכוזיות גורמת לאי
בניית פירמידות גדולות וזה גם תורם .המחירים הזולים מאפשרים את הדה ליסטינג ,אבל אין חשק
להישאר.
הערה מהקהל – חלק ממה שקרה הרווחנו ביושר .יש חברות שהביאו את זה עלינו – בעלי המניות הכניסו
את הציבור ואחרי שלקחו את הכסף של "הפריירים" לא עשו כלום .הכנסת את הציבור ,אפילו ב,19%-
אתה צריך להתנהל כמו שצריך.
חיים – זו בעיה גם של המוסדיים .אשמה .09%-09%
אורי ליכט – הדוח של הדירקטוריון מאד קשור למצב .תסתכלו על הדוח של הוט שמסביר חיתוך של
 79%ב"איחוד חברות" .תפקיד הדוח הזה לשקף את מה שקורה בדירקטוריון ,ולכם יש הכוח להפוך אותו
ליעיל.
תחזיות להחזרי חוב 7592-7594
הרשקוביץ – יש הרבה אנשים עם אינטרס שזה יימשך כמו מסטיק .הבנקים עם המימון ביניים לוקחים
ריביות רצחניות ,וזה טוב לעו"ד וכו' ,ובעלי האג"ח משלמים את המחיר .תורת המשחקים נעשתה מאד
מסודרת ,ולכן בניגוד לימים עברו שהכל נמתח ונמשך ,אני חושב שנתחיל לראות התפתחויות מהירות
יותר ופחות מריחות.
אורי ליכט – ההחזרים לשנים הקרובות צפויים להיות בתהליך לא קצר .טאו תשואות עדיין לא מצליחים
לפרק אותה ,ואין בה כלום חוץ מחוב .אבל אם וכאשר ,כמה זמן ייקח לפרק חברות גדולות?! השאיפה של
כולם היא למשוך זמן ולכן זה לא יתפרק מהר.
חיים –  0913תהיה מעניינת בכותרות.
אלון – אולי כי מה ששמענו עליו יתחיל לקרות ,אבל אני לא חושב שיהיו חדשים גדולים.
חיים – כל עוד הבורסה סגורה והכל מחזורי חוב ,יכול להיות שיצטרפו עוד ,פשוט בגלל יכולת המחזור של
שוק ההון.

 .0המחאה החברתית והשפעתה על שוק ההון ושווי חברות ,לרבות נושא הנדל"ן
אלון – כן ,אנחנו לא חברותיים לעסקים .אנחנו בעצמנו מתקיפים את החברות הציבוריות מעל הבמה הזו.
חיים – בגלל הפופוליזם הזול מאד קל לתקוף את שוק ההון ,את החברות המרוויחות ,את בעלי המניות.
חלקם עשו טעויות ,והאשמה היא של בעלי המניות ושל המוסדיים שהשקיעו ,אבל אנחנו במצב של OVER
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 . SHOOTINGאין לנו משאבים טבעיים .אין סיבה בעולם לא ליצור כאן מרכז פיננסי עולמי כמו לונדון,
שיביא לכאן כסף" .להרוויח" נהיה מילת גנאי וזה הורג כל רוח יזמית.
הרשקוביץ – אני חוזר לאותה בעיה – העדר יד מכוונת .חלמנו על דמוקרטיה ועל איך אנחנו מזיזים את
המדינה מהרחוב באמצעות המחאה ,אבל זה דחף את הממשלה להיות אנטי עסקית בצורה בוטה.
הפתרון של המחאה החברתית זה הגדלת העוגה.
ליכט  -אנחנו מקום  8מהסוף בביזנס פרינדלי ב .OECD-אנחנו במצב רע .עם זאת ,לא הייתי לוקח את זה
למקום של המחאה החברתית .חברה שתתעלם מהדבר הזה שקורה.
חיים – קח את שוק התקשורת הדרום אפריקאי –  3חברות בסה"כ ,לפני  7שנים בתהליך מסודר
הרגולטור התחיל לפתוח את השוק ,החברות מרוויחות טוב ,אף אחת לא ירדה ב 79%-בשווי שוק שלה
תוך חודשיים .יש פה פגיעה בפנסיות ,יש פגיעה בעובדים ,אבל אם הרגולטור היה פועל נכון ,יכולנו להגיע
לתוצאה נכונה עם השקעות ומצב טוב.
ליכט – אני מסתכל על הכנסה ממוצעת בסלולר למנוי שירדה ב ₪ 09-למנוי .על סך השוק זה  1מיליארד
 ₪חסכון בהכנסה פנויה לציבור .אז סלקום איבדה  ,79%אבל הציבור חסך המון !
חיים – בשנתיים האחרונות המס ירד ב 5.0-מיליארד  ₪ועוד  05מיליארד  ₪בחסכונות הציבור.
הרשקוביץ – המחאה הציבורית הייתה מצוינת וטוב שקרתה ,היא קידמה את כולם .אבל לא היה צריך
לקחת את זה למקום אנטי עסקי ולהגיד שהעסקים הם הרשעים ושוק ההון הוא הרשע .המחאה לחלוקת
העוגה וסדרי העדיפויות זה ראוי ויפה וחשוב ,וגם אני בעד וחושב שאני צריך לשלם יותר מסים ,אבל
להפוך את זה למסע צלב נגד כל תעשיין או בעל עסק או מנסה לגייס בבורסה ,זה כיוון נורא למחאה.
מישהו מלמעלה היה צריך לכוון ולהסביר שצריך לחלק את העוגה.
הערה מהקהל – אין לי כוונה להשתלח במחאה החברתית ,רק היה צריך לשנות את סדרי העדיפויות
במדינה כדי שמי שפה בחדר ונושא בעול ימשיך לעשות את זה ,אנחנו נמשיך בשמחה ובאהבה ,במילא.
היה צריך לקחת את המחאה למקום נכון – ההתנחלויות ,תקציב הביטחון ,החרדים ,ולא להשתלח בבעלי
ההון שלוקחים את החברה בישראל על גבם.
חיים – האם סדרי העדיפויות ישתנו ברחוב או בקלפי? איפה משנים את הדברים .ארה"ב היא הדוגמא
הנהדרת .בוש האב היה ב 00%-פופולריות בסוף המלחמה ,וקלינטון בא עם ההבטחה לכלכלה ושינה
הכל.
ליכט – הטייקון שנופל ,נניח בן דב ,פרטנר לא נופלת .היא תמשיך להתקיים .בעקבות התחרות שנכנסה
היא נכנסת להתייעלות שהיא נכונה לה .אין צורך להעסיק עובדים שאין בהם צורך .זה כואב להגיד את זה
על פיטורי עובדים .אפשר לקחת את זה גם מחוץ לסלולר .לגבי המחאה ,אני חושב שהיא בשלב שעוד אי
אפשר לסכם אותה .גירדנו את השלב הראשון .הוצאנו את האנשים קצת מאדישות .נראה התפתחויות
טכנולוגיות משמעותיות שקשורות למחאה החברתית .זה ייכנס לכל תחומי החיים – השוואת מחירי קניות
באינט רנט וכו' ,כי אנשים מפתחים את זה .לגבי סדרי העדיפויות ,בפרמטרים של בחינת הצלחת המחאה
כמו שוויון וחלוקה בנטל ,אנחנו עוד רחוקים ,הפרטת שירותים חברתיים ,רק הלכנו אחורה בנושא הזה,
העיר החרדית החדשה חריש המנציחה את העוני ,במקום לדאוג לשילוב אוכלוסיות במקום שמאפשר
תעסוקה.
הערה מהקהל  :אני הולך בכיוון של ליכט ורוצה לשאול על הכיוון של הסלולר .אם נסתכל על תעשיית
הטקסטיל ז"ל המפוארת שהייתה פה ,בפריפריה ,פתחו את המשק ,חיסלו את התעשייה ,רובם לא עבדו
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כמה שנים אח"כ ,אבל תראה את הרווחה שנגרמה לשאר האנשים.
הרשקוביץ – הם כן עובדים .אנחנו עוברים התמחות פריון הכלכלה ,הם הלכו לעבוד בתעשיות שירות
בהיי טק ,בתרופות ובכימיה .ישראל מצאה לה נישות חדשות.
גלזר – הייתי שמח אם ביבי של  0993היה פה במקום של  ,0910כי צריך לטפל במגזר הציבורי .איך
עובדי בנק לאומי מקבלים עליה של  0%בשכר כשסוגרים את פניציה .גם את להסתדרות צריך להסביר
שצריך לטפל במקומות קטנים.

 .3מתי ייגמר המשבר והאם אנחנו תלויים רק בעולם או גם בנו?
הרשקוביץ – אצלנו בקרן אנחנו בחשיפה מנייתית ,ואם אני עולה לגובה  39אלף רגל של כל המדינה אני
רואה את השיפורים הטכנולוגיים המדהימים של השנים האחרונות .בסיס הלקוחות שלו הוכפל ויותר תוך
 10-09שנה .אבל לא הפכנו להיות חברת ענק .פתרנו את הטראומה המבנית של  0998ועכשיו אנחנו
נלחמים על הבעלות במפעל המדהים שבנינו .רואים הרבה משחקים במט"ח ,מכסים על מתכות יקרות
וכו' ,והבסיס הוא מלחמת שליטה .התחושה שלי היא שהעלייה בפיריון והגידול במעגל הצרכנים יטיסו את
שווקי האקוויטי .צריך לפתור את הבעיות המבניות .תנו שנתיים שלוש לזה והשיפור שחל בעולם שלנו ב-
 09שנה האחרונות שלא מתבטא בשווקי ההון – יבוא חזק .לכן גם שווקי המניות כל כך זולים עדיין.
חיים – אנחנו מאמין גדול ב ,BIG ROTATION-תשואות אג"חים באפס ויהיו הזרמות מוניטריות שייצרו
מעבר לאקוויטי למרות שיש כסף ויש טכנולוגיה ,והכסף יעבור .הכסף יגרום לאינפלציה ,לארה"ב יש
אינטרס ברור להעלות את האינפלציה ולשחוק את הגרעון ,וסופו של דבר כסף שיעבור לשווקי ההון בטווח
הבינוני .יש הון אנושי והון טכנולוגיה .ישראל – אם לא תצא מהקופסא ,לא תצטרף ,אנחנו חייבים לשנות
את התפיסה .אנחנו תמיד היינו מובילים והפסקנו להיות .עברנו ל ,OECD-ומאז אנחנו רק מתרחקים
אחורה.
גלזר – גם המחירים פה זולים .עוד יהיה רע לחברות לפני שיהיה פה טוב .ב 0993-שוק האקוויטי התחיל
לטוס למעלה ,וב 0990-השוק החיל לעשות מהלך למעלה .ברגע שנראה איזשהו כיוון חיובי או אפילו כמה
ידיעות טובות.
ליכט – אנחנו כלכלה מפותחת עם שוק הון מתפתח ,וזה בעיה שתצטרך להפתר מוקדם .בנוגע לשווקי
המניות הטווח הקצר לא טוב ,אולי הפתעות לרעה .יש לנו יתרון אחד – יתרון לקוטן – לא צריך הרבה
בשביל להעיף אותנו קדימה – קצת גז ,קצת ביו או הי-טק ,ודווקא העובדה הזו של פיתוח נישות ,יכולות
לעזור לכולנו מהר מאד.
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