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רוברט פארקר בכנס " :CFOהממשל האמריקני
סיים לחלץ חברות"
עדכונים שוטפים .כך אמר היום סגן יו"ר חטיבת ניהול
הנכסים בקרדיט סוויס שהתייחס להצלת חברת הביטוח
" .AIGאנחנו קונים היום הרבה חובות של חברות"
אריאל אטיאס
17/09/2008 09:54:48

בצל הסערה בשווקים נפתח היום כנס פורום ) CFOמנהלי הכספיים
הראשיים( באילת .גונן ביבר ,סמנכ"ל הכספיים הראשי של כלל תעשיות
ומנהל הכספיים הראשי של קבוצת אי.די.בי ,פתח את המושב הכלכלי
כשאמר" ,השנה אנחנו פותחים את הכנס ברקע לתקופה הסוערת ביותר
בשווקים הפיננסים בשנים האחרונות".
רוברט פארקר ,סגן יו"ר חטיבת ניהול הנכסים בקרדיט סוויס,
פתח את נאומו בכנס במספר מילים על השנים שעברו ועל הצפוי בשנים
הקרובות" .הייתה לנו צמיחה מעולה מ 2005-ועד סוף  ,2007גם
בכלכלות המפותחות וגם במתפתחות .היום אנחנו חווים האטה גלובלית
שאנו מאמינים שתתפוגג בתקופה הקרובה .הצמיחה צפויה לחזור לקצב
חיובי לקראת סוף  2009ותחילת ."2010
פארקר סקר את מצב הכלכלות ברחבי העולם ואמר ,כי "אנחנו מעניקים
משקל יתר לארה"ב בעיקר בגלל פעולות הממשל ,אם בחילוצו של בר
סטרנס או בהצלת פאני מיי ופרדי מק" .פארקר גם התייחס להצלה
האחרונה של חברת הביטוח הגדולה בארה"ב .AIG
"אנחנו גם מאוד חיוביים בנוגע לדולר .האירו עשוי לרדת עד
 1.25דולר" ,הוא אמר.
הבוקר ,קיבלה  AIGהלוואה בסך  85מיליארד דולר מהפדרל ריזרב
האמריקני בתמורה לקבלת  79.9%מהשליטה בחברה .ההלוואה הועמדה
לשנתיים ואמורה לעזור ל AIG-למכור חלק מנכסיה במחיר הוגן ולא
במכירת חיסול.
לפני שנגע בשוק המניות התייחס פארקר לשוק האג"ח ואמר ,כי
"אנחנו קונים היום הרבה חובות של חברות .שוק האג"ח העולמי
מאוד נפגע ,אך לא כיוון שמצבן של כל החברות הורע ,אלא עקב
הסנטימנט השלילי שנבע ממשבר משכנתאות הסאב-פריים .אנחנו מאמינים
שנראה שם התאוששות נאה בשנים הקרובות".
בנוגע למניות ,ציין פארקר את המכפילים שהיו לקראת בועת הטכנולוגיה
בסוף שנות התשעים  -בסביבות ה .25-היום המכפילים עומדים על
" 12אנחנו צריכים להכיר בכך ששוקי המניות זולים מאוד" .בהסתכלות
על הבנקים ,אמר פארקר ,שהבנקים נמצאים היום ברמות בהם היו
ב" .2002-אנחנו הולכים לראות עוד קונסולידציה בסקטור ,וכדאי
להסתכל מקרוב על וושינגטון מיוצ'ול .חברת המשכנתאות עשויה
להירכש בקרוב".
בתוך כך ,פארקר לא מאמין שנראה עוד ליהמן ברדרס ,למרות המצב
בשווקים .נזכיר ,כי המצב בשווקים הביא לקריסתה של ליהמן ברדרס,
בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב.
"בשנים הקרובות אנחנו נראה יותר רכישות של בנקים אמריקנים
ואירופאים ע"י בנקים מהמזרח ,שם הבנקים מחזיקים בהון גדול,
לאחר שהם לא נפגעו באותו האופן מהמשברים בשווקים" ,אמר פארקר.
פארקר התייחס גם לשוק האנרגיה" .למרות הירידה במחירי האנרגיה
אנחנו דווקא מעדיפים חברות אנרגיה ,אך בעיקר אנרגיה חלופית".
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"למה מחיר הנפט הגיע ל 140-דולר לחבית?" תחילה ,כיוון שסין
הייתה הצרכנית העיקרית לקראת האולימפיאדה .כמו כן ,היו כספיים
אדירים שזרמו לסחורות בשנה האחרונה מכיוון המוסדיים ומקרנות
גידור רבות שהלכו שורט על הבנקים ולונג על הסוחרות" ,אמר פארקר.
בקרדיט סוויס שמים דגש על השווקים המתעוררים" .נתוני הצמיחה
שם עדיין נראים טוב .צריך להבין שמדובר בהאטה ,אך ההאטה היא
עדיין לצמיחה מאוד גבוהה .סין צפוייה להאט מ 11%-ל .9%-הודו
תאט מ 9%-ל .7.5%-ברזיל צומחת ב" .6%-העולם רואה הבדל עצום
בצמיחה בין הכלכלות המתפתחות לכלכלות המפותחות".
פארקר סגר את נאומו כשציין את החדשות הטובות והרעות העומדות
בפני השווקים היום" .החדשות הרעות ,שארה"ב ,אנגליה ויפן הולכות
להתמודד עם עוד שנה קשה ,על סף של מיתון .החדשות הטובות הן
שבעיית האינפלציה הולכת ונגמרת .אנחנו נראה את האינפלציה מתמתנת
ואת כולם מתפנים לטפל בבעיית הצמיחה .הדבר החיובי השני הוא
שהצמיחה בכלכלות המתפתחות ממשיכה להיות טובה מאוד".
בשורה התחתונה" ,עדיין יש סיכון בשוק המניות ,אך הסיכון פחת
משמעותית לאור הצעדים האחרונים של ה'פד' והוא ילך ויפחת לקראת
סוף המחצית הראשונה של ."2009
עוד חילוץ ממשלתי?
פארקר נשאל לגבי מהלך ההתערבות של הממשל האמריקני בשווקים
ואמר שיש להסתכל על הדבר ממספר כיוונים" .אם אנחנו מסתכלים
על התערבות הממשל בארה"ב היא באה לידי ביטוי בהרבה צורות".
"תחילה ,הריבית ירדה מ 5.25%-ל .2%-שנית ראינו את הפדרל ריזרב
מזרים כספים רבים אל תוך השוק לצורך הגדלת הנזילות .הצעד הנוסף
שעשו בארה"ב ,הוא ארגון רכישת בר סטרנס ע"י ג'י.פי .מורגן
ע"י ה'פד' ,כאשר ערבו לסך  30מיליארד דולר".
בנוגע להשתלטות על פאני מיי ופרדי מק ,הוא אמר ,כי "אין בעיה
גדולה במשכנתאות הפריים ,שזו הליבה העסקית של השתיים ,רק 1%
מההלוואות הללו מגיעות לחדלות פירעון .הבעיה הגדולה היא במשכנתאות
הסאב-פריים" .פרדי מק ופאני מיי היו גדולות מידי כדי ליפול
מתחילת השנה הם סיפקו את רוב המשכנתאות בארה"ב ,לאחר שהבנקים
האחרים הפסיקו לתת הלוואות בצל מצבן".
כאשר בוחנים את החילוץ האחרון של  ,AIGצריך להבין שעסקי ביטוחי
החיים ,הליבה העסקית של החברה ,הינם מעולים ,הוא אמר.
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