27.4.11
המפגש השנתי של מועצת הפורום עם הנהלת בנק הפועלים 6088 -
יאיר סרוסי ,יו"ר בנק הפועלים:
לפני שבוע פגשנו את המפקח על הבנקים הסיני .בסין אין תחרות על פקדונות .ברגע שיש משבר התחרות על
הפקדונות מאיצה את המשבר והם אוסרים על תחרות כזו .ההבדל שם אינו בפקדונות אלא רק באשראים.
המקום היחיד שיש מטבע סיני מחוץ לסין הוא  .HKמבחינתם זו טריטוריה אחרת ,והכוונה שלהם היא שיהיו
עוד  2-3מקומות כאלה מחוץ לסין ולא יותר .לא נראה שצפוי שינוי דרמטי במדיניות הסינית בהקשר הזה.
מטרידה אותם התחממות בנושאי אשראי בסין – צמיחה מהירה מדי ,בעיקר בנדל"ן .חשוב שנזכיר לעצמנו
שהכל צומח .אנחנו מרשים לעצמנו להעלות ריביות –חזקים כדי להתחיל לחזור לנורמלי .צריך לזכור שיש לנו
משק קטן ,וכשמזיזים דברים בבולדוזרים זה חזק מדי ומהר מדי.
ציון קינן ,מנכ"ל בנק הפועלים:
דוחות  2010של הבנק היו בתנופה אדירה – ותודתנו לכם כלקוחות על כך .החמרת הרגולציה על הבנקאות
בארץ העלתה את דרישות ההון .זו סביבה עסקית מורכבת יותר הדורשת מאמץ רב יותר להשגת החזר ראוי
על ההון תוך שמירה על סיכון נאות .רגולטורים בכל העולם מעלים את דרישות ההון .עלות הציות הרגולטורי
עלתה בחדות .במערכת הבנקאית בעולם אנו רואים ירידה בהחזר על ההון .כל הבנקאות העולמית במדינות
המפותחות עוברת תהליך  price compressionכתוצאה מארגון המערכת מחדש לאור לקחי המשבר וההבנה
הקיימת היום על כושר הריווח מותאם הסיכון של הבנקים .במדינות המתפתחות אנו רואים עדיין צמיחה חזקה
והחזרים גבוהים .בשווקים המתעוררים יש צמיחה מרשימה 18-20% ,באמל"ט ,אפריקה ,מזה"ת .באירופה
יש  .9-11%ארה"ב  .5-8%פערים גדולים בבנקאות בעולם .ההשפעה היא גם במכפילים .בבנקאות בישראל
המכפיל הוא  .1בארה"ב היה  2וירד לסביבות  ,1.2בעוד שבישראל נשאר המכפיל כשהיה.
שמעון גל ,ראש חטיבה עסקית בבנק הפועלים:
החטיבה העסקית בבנק הפועלים היא החטיבה המובילה בבנקאות הישראלית.בחטיבה קימות מיומנויות
בתחומים ייחודיים כגון מימון פרויקטים גדולים בתשתית ועסקאות סינדיקציה .השנה נסיים את פריסת הסניפים
העסקיים לצורך מתן שרות טוב יותר ללקוחות העסקיים.היום יותר מתמיד אנו פתוחים ומעוניינים לשמוע ולבחון
מימון של כל עסקה.
פרופ' ליאו ליידרמן ,כלכלן ראשי בנק הפועלים:
בצד הריאלי ,המיתון היה קצר יחסית .לפי מדד מנהלי הרכש של  JPMארה"ב יצאה מהמיתון שהתחיל עם
קריסת ליהמן ברדרס ,והסתיים במחצית השניה של  .2009הצמיחה עדיין נמוכה מהפוטנציאל ,אבל יש
צמיחה.
ארה"ב מובילה את ההתאוששות הגלובלית – עם צמיחה בצריכה הפרטית ביחס לרבעונים קודמים ,בין היתר
בזכות פתיחה של ברזי האשראי ,כולל לצריכה הפרטית ,שהיא תופעה משמעותית במשק שבו מהווה הצריכה
הפרטית  70%מהמשק.
תחזיות הצמיחה של קרן המטבע מצביעה בעיקר לכיוון השווקים המתעוררים – הם גורם מוביל עם צמיחה
של  .6.5%ישראל מופיעה במקום סביר מאד ,עם צמיחה ממוצעת של  4.3%בתחזית ל .2011-2012-לגבי
יפן והגוש האירופי – צמיחה מצומצמת מאוד של .1.7%
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לארה"ב תחזית צמיחה של  ,2.9%וזה נמוך ביחס לעובדה שהיא יוצאת ממיתון .בשנתיים הראשונות אחרי
מיתונים עמוקים קודמים בארה"ב היתה צמיחה של  ,6%כלומר היציאה מהמיתון איטית .המשמעות היא שאין
מספיק ביקוש לעובדים ע"י הפירמות כדי לחזור לתעסוקה מלאה ,והאבטלה עדיין  .8.8%אנו צופים תקופה
של מספר שנים עד שחוזרים לתעסוקה מלאה.
התחומים שבהם המיתון בארה"ב היה המשמעותי ביותר הם נדלן ופיננסים .בחצי השנה האחרונה שניהם
התאוששו מבחינת מדדיהם בשוק המניות ,אבל לא מספיק .בנדל"ן יש התאוששות מסוימת (ממדד  100למדד
 120תוך חצי שנה) .הפיננסיים עדיין מדשדשים עם תשואה להון נמוכה יחסית) .בארה"ב יש הטוענים שעדיין
יהיה גל שלילי בנדל"ן.
הסיבה העיקרית ליציאה המהירה יחסית מנקודת השפל של המשבר היא המדיניות הכלכלית של ארה"ב
ואירופה .כרגע מנוהלת בשתיהן מדיניות פיסקאלית ומוניטרית מרחיבה .הגרעון של ממשלת ארה"ב לפני
המשבר היה  1%מהתמ"ג שלה .השנה הוא קרוב ל .11%-המסים הופחתו כדי לעודד ביקושים ,ובנוסף
הופגנה מדיניות קיינזיאנית של הגדלת הוצאות הממשלה שנועדה לעודד את הכלכלה.
תחזיות קרן המטבע לגבי יחס החוב הציבורי לתוצר – מגמת עלייה לכיוון  116%בארה"ב בעוד שנתיים
שלוש .ישראל כרגע בתוואי יורד ,מ 100-ל 75%-בשנים הקרובות .המצב בארה"ב יוצר איום על היציבות
הפיננסית ויציבות הריביות של שוקי ההון בעולם ,כי במוקדם או במאוחר השוק ישאל את עצמו איך הממשלה
תוכל לשלם קרן וריבית בלי להיות ב .default-ארה"ב על תוואי שלא ניתן להתמיד בו לאורך זמן ותצטרך
להפגין מדיניות מתקנת של הורדת הוצאות ו/או העלאת מסים.
בצד המוניטרי הריבית של הבנקים המרכזיים בדרך למעלה .הרבית היום בארה"ב  ,0.25%בעוד
שהאינפלציה שם היא  :2%כלומר ,מחיר הכסף הריאלי שלילי .התחזיות בארץ הן ל 4.5%-ריבית בנק ישראל
בעוד כ 12-חודש.
בצד הפוליטי – עם שיעור אבטלה של  8.8%הנשיא אובמה יכול לשכוח מקדנציה שניה .בנוסף ,הקונגרס שלו
הפך להיות רפובליקני ומקשה עליו עוד יותר .מה שראינו ביום שני  ,18.4.11בהודעת  S&Pעל תחזית שלילית
לארה"ב ,מצביעה על הבעיה הפיסקלית ועל ההתנהלות של אובמה בהליך אישור תקציב כעל שלומיאלית
וחסרת מנהיגות .תחושה זו מלווה את כל המשבר הנוכחי גם בארה"ב וגם באירופה .ברור הוא שהממשל
האמריקאי יחפש דרכים לשפר עוד את המצב הכלכלי ,במיוחד לאור העובדה שהבחירות לנשיאות יתקיימו שם
בעוד פחות משנתיים.
משקיעים רבים מחפשים תשואה ,ופונים ל high yield-למרווחי ריבית גבוהים .אבל גם המרווחים של אג"ח
קונצרניות ירדו אל מתחת לאיפה שהיו לפני המשבר .יש גידול אדיר בהנפקות של אג"ח זבל ,שהגיעו ל150-
מיליארד דולר –  34%יותר משנה שעברה .לא ברור שהשוק מתמחר נכון את הסיכונים.
בנוסף יש אינפלציה במחירי הסחורות ששוברים שיאים נומינליים.
השפעת ההודעה המפתיעה של  S&Pעל השווקים:



התשואות לאג"ח ל 10-שנים דווקא ירדו .השוק האמריקאי קרא את ההודעה כך שעל הממשל
האמריקאי לקחת את המצב ברצינות ולהפוך את החוב ליציב וזה העלה את המחיר של האג"חים.
האפקט השלילי העיקרי והמתמשך הוא בשע"ח של הדולר ,שממשיך להיחלש ,ונסחר ברמות נמוכות
ביחס לשנתיים-שלוש האחרונות.

בגוש היורו ,למרות פריסת רשת בטחון למדינות הבעייתיות ,השוק מתמחר הסדר חוב ואף  default-חלקי
לפחות לחוב של יוון .חלק מהניירות על יוון ,פורטוגל ,אירלנד וספרד מוחזקים בידי בנקים פרטיים ואי אפשר
יהיה לצפות שיוון תסדר את כלכלתה באופן עצמאי לגמרי .יש בלבול וחוסר מנהיגות כלכלית באירופה.
לגבי המשק הישראלי ,הצמיחה ברבעון הראשון היתה קרוב ל ,5%-הייצוא ממשיך לגדול בצורה יפה למרות
החשש מהשפעת התיסוף הריאלי של השקל .אבל ,המדדים המובילים של בנה"פ מעידים על האטה אפשרית
בצמיחה בהמשך .גם באמון הצרכנים וגם במדד מנהלי הרכש ,יש סימנים לסביבת צמיחה נמוכה יותר
בהמשך השנה ,אם כי עדיין עקבית עם תחזית של  4.5%לשנה .במדד מנהלי הרכש בחלוקה בין ביקוש
מקומי לביקוש לייצוא ,החולשה של החודשים הקרובים היא דווקא בביקוש המקומי .הייצוא ממשיך בשלו.
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שע"ח – השקל מתחזק מול רוב מטבעות העולם .חלק מזה נובע מהחלשות הדולר ,אבל חלק מעוצמתה של
כלכלת ישראל .הקורלציה בין שקל יורו לשקל דולר חזרה לעצמה.
יש עדיין פער תשואות משמעותי בין השקל לדולר בצפי ל 10-שנים.
האינפלציה הצפויה לשלושה חודשים הקרובים היא גבוהה יחסית –  .1.8%ל 12-חודש קדימה צפי של .3.1%
זה הגבול העליון של היעד .אם פישר יראה שהאינפלציה חוזרת – צפויה תגובה של בנק ישראל .מה שממשיך
להפתיע הוא מחירי הדיור 1.7% .במדד האחרון  -אין רגיעה .הפער בין העלייה המצטברת במדד מחירי
הדירות לשכ"ד מתרחב –  30%היום .בארה"ב לפני המשבר הפער הגיע ל 70%-ובבריטניה .60%
הייצוא הישראלי מתחיל להראות הסטה לכיוון המזרח ,אבל זו רק תחילתו של מהלך .יש פער רגולטורי
ותרבותי שקשה להתגבר עליו בסחר מול המזרח .על פי הערכות קרן המטבע ,סין תעבור את ארה"ב ב2016-
במונחים אבסולוטיים של גודל שוק.
רק אחרי הבחירות הבאות בארה"ב ,ב ,2013-וכנראה לא קודם ,תתחיל התאמת המדיניות המאקרו כלכלית.
כרגע אין הנחות עבודה של התערערות האיחוד האירופי עד כדי ביטול היורו .קיום גוש היורו עדיין באינטרס
של צרפת וגרמניה ,והן יעשו הכל כדי להצילו .כדי שהוא יתפרק צריך משבר עמוק וארוך מאוד .עדיין עם כל
הבעיות של הגוש ,היורו מתחזק .דבר המצביע על קצרות הרואי של השווקים  -הריביות באירופה גבוהות יותר
ועולות מהר יותר.
לסין ייקח עוד זמן להתחזק בתחום המטבע ,ובתחום ניוד המטבע .שוק המט"ח שם לא מפותח .הקריטריונים
של שקיפות וחשבונאות ראויה עדיין לא שם.

דיון חברי מועצת הפורום:






בנדל"ן מרגישים קצת האטה בחודשיים שלושה האחרונים .לא ירידת מחירים ,רק שאנשים יושבים על
הגדר .תקופה קצרה מכדי לקבוע מגמה.
ענף הרכב ממשיך לפרוח .התוצאות משקפות עליה משמעותית 10% ,בשנה שעברה והשנה אף .15%
בצרכנות – שיפור בארבעת החודשים האחרונים בהשוואה לשנה שעברה.
בנמל אשדוד – גידול של  20%בפעילות ייצוא וייבוא .חלק ע"ח חיפה ,אבל עדיין גידול ריאלי מרשים.
זה מדד שרואה הכל לפני הזמן – מדד המכולות.
כתר – רואים גידול בפעילות בשוק המקומי וגם בחו"ל גם בנטרול עונתיות .מאוד מושפעים ממחירי
חו"ג.
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