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שלמה קדם

ראש מחלקת מחקר ישראל במריל לינץ' חיים ישראל " :ברגע
שישראל תוגדר כשוק מפותח ולא מתעורר ,נראה את סוף עידן
המשקיעים הזרים בישראל".
ואז ירצו המשקיעים הזרים למשוך את המט"ח שהביאו והחליפו
לשקלים ,ואז יתברר שאין להחזיר להם ,ואז ערך הדולר ירקיע
לשמים והבורסה תיפול מטה מטה .כל זה נמצא כבר ככתובת על
הקיר אבל אנחנו עיננו טחו מראות.
לא להאמין! אם לא נבחר בביבי לראש ממשלה הכלכלה תתמוטט
אבל בחירתו תציל אותנו והמשקיעים הזרים לא יעזבו אותנו.
כתב :שלמה קדם
מתברר שלא כולם מתלהבים מהצטרפותה הצפויה של ישראל ל-
 .OECDחיים ישראל ,ראש מחלקת מחקר ישראל במריל לינץ' ,מזהיר
היום )ד'( מפני הצד השלילי של המהלך" :הצטרפות ישראל לשווקים
המפותחים תהווה אולי חגיגה לפוליטיקאים ,אבל מכת מוות לשוק ההון
הישראלי".

ישראל דיבר בכנס השנתי של פורום ה CFO-באילת .לדבריו ,ישראל
תופסת כיום  2%בלבד במדד השווקים המתעוררים של ה ,MSCI-ואם
תצטרף למדד השווקים המפותחים ,חלקה היחסי בעוגת ההשקעות
העולמית יירד ל 0.2%-בלבד.
ישראל" :ברגע שישראל תוגדר כשוק מפותח ולא מתעורר ,אף אחד
מהמשקיעים הזרים לא ישקיע זמן ומשאבים כאן ,ונראה את סוף עידן
המשקיעים הזרים בישראל" ,אמר .לדבריו" ,המעבר להגדרה של
שווקים מפותחים יהיה אסון טבע".
ישראל הסביר כי כמות הכספים שמועבר משווקים מפותחים
למתעוררים גדלה בשנים האחרונות באופן משמעותי ,ומדינת ישראל
קיבלה את החלק היחסי שלה בעיקר בשל הגדרתה כשוק מתעורר.
לדבריו ,בכל פעם שיש תנודות שליליות בשוק ההון הנטייה האוטומטית
כמעט היא להאשים את המשקיעים הזרים" .למרות שאנו חושבים שאנו
מרכז העולם ושוק ההון הישראלי הוא בין המובילים ,בפועל ישראל
נסחרת ב'תשואות חסר' מבחינת המשקיעים הזרים .היקף ההשקעות
של הזרים בארץ ,למרות שעומד על כמיליארד דולר מראשית השנה,
הוא רק  63%מחלקה של ישראל במדד השווקים המתעוררים" ,טען
ישראל .לדבריו ,השוק הישראלי יקר יותר משווקים מתעוררים אחרים
ונסחר במכפיל גבוה יותר.
ישראל טוען כי החברות הישראליות חייבות לזכור כי למשקיעים הזרים
אין הכרח להשקיע בארץ ,ולכן הקשר בינן לבין המשקיעים הזרים הוא
קריטי להשקעות זרות בארץ" .המספרים והתשואות חשובים ,אבל הם
לא חזות הכול" ,אמר ישראל" .ישנה חשיבות קריטית לשקיפות
ולזמינות מקסימלית של ההנהלות למשקיעים זרים .חשוב לזכור
שלזרים יש אפס סובלנות וחברה שתדמיתה נפגעת ,ייקח לה זמן רב
עד שתצליח לתקן את מעמדה אצל הזרים".

ישראל הסביר כי למרות שרמת התשואות בארץ נחשבת לנמוכה ביחס
לשווקים מתעוררים אחרים ,מספר סיבות הביאו לגידול חד ברמת
הנזילות בארץ" :אין כמעט גירעון בתקציב ,הריבית כמעט בשפל שלה,
וזה גורם לכניסה מסיבית של משקי בית לאפיקי ההשקעה לרבות שוק
ההון .יש תיאבון מטורף לאג"חים של חברות".
טל ליאני ,ראש חטיבת תקשורת במריל לינץ' ,ניסה להרגיע מעט אחרי
התחזית הפסימית של קודמו" :אנו מסתכלים בראייה צרה ולא כוללת.
נכון שאנחנו לא צומחים כמו הודו וסין ואין מה לעשות עם זה .לכן,
ישראל לא מתאימה לחלוטין להגדרה של שוק מתפתח ולא צריך לצפות
שאשקיע את כל כספי בישראל .צריך להסתכל בפרספקטיבה .בסופו
של דבר ישראל היא המדינה השלישית בגודלה בעולם מבחינת
הטכנולוגיה ,ואת זה צריך לזכור".
דארן שואו ,מנהל המחקר של  UBSבישראל ,טען כי דרך מעניינת
להשאיר את המשקיעים הזרים בישראל ,היא מינויו של בנימין נתניהו
לראשות הממשלה .נדמה לי שנתניהו יותר אהוב מעבר לים מאשר כאן
בישראל .צפויה נחמה רבה מבחינתנו אם הוא אכן יהיה ראש ממשלה
כפי שהסקרים צופים לו .אנחנו רואים אותו כמעט כל יום ב."CNN -
לא להאמין! אם לא נבחר בביבי לראש ממשלה הכלכלה תתמוטט
אבל בחירתו תציל אותנו והמשקיעים הזרים לא יעזבו אותנו.
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