Print

Page 1 of 2

www.haaretz.co.il

עודכן ב17/09/2008 03:31 -

"אל תשקיעו במניות המגזר הפיננסי ,לא משנה באיזה
בנק"
רוברט פארקר ,סמנכ"ל חטיבת ניהול הנכסים של קרדי סוויס" :לא
השורטיסטים הרגו את בר סטרנס וליהמן ברדרס .הם הרגו את עצמם עם
החלטות ניהוליות גרועות"
מאת אתי אפללו ואשר שכטר

<< "ברור שאני מפחד .מי שלא מפחד ,לא שורד בעולם הפיננסי ועף מהעסק הזה מהר
מאוד"  -כך אמר אתמול ל TheMarker-רוברט פארקר ,סמנכ"ל חטיבת ניהול הנכסים של
בנק ההשקעות השווייצי קרדי סוויס.
"אנשים פוטרו מליהמן ברדרס ואיבדו את העבודה .האפקט של זה הוא לא רק הפיטורים,
האנשים גם חסכו את כל כספם בליהמן ברדרס ובמוצרים של ליהמן ברדרס ,ועכשיו
החסכונות שלהם התכווצו .אנשים הגיעו ללונדון לעבוד בשביל ליהמן ברדרס ועכשיו הם
יצטרכו למכור את הדירות שלהם ולחזור למדינותיהם ,ציין פרקר.
על רקע המשבר בוול סטריט ישתתף היום פארקר בכנס השנתי של פורום ה CFO-באילת,
והוא אמור להתייחס למצב השווקים .פרקר ,למראית עין פרקר לא מתרגש מהמשבר,
ומציין" :אצלנו המצב יוצא הדופן הוא כשאין משבר או משבר פוטנציאלי .אני בשוק כבר 30
שנה ,ותמיד יש משברים כלכליים ,מוסדות או גופים שלווים יותר מדי .הבורסות קרסו ב,'87-
היה משבר רוסי ב '98-והיתה גם בועת ההיי-טק של ."'99-'98
פרקר מציין כי לדעתו לא יהיו עוד קריסות משמעותיות של בנקים להשקעות" :אחרי ליהמן
ברדרס ניתן לומר בעצב כי מבנקי ההשקעות הגדולים בארה"ב נותרו רק שניים ,גולדמן
סאקס ומורגן סטנלי ,שיחד עם הבנקים האירופיים דויטשה בנק וקרדי סוויס ו BNP-פאריבה
נמצאים במצב טוב .לא יהיה אפקט דומינו בתוך מערכת הבנקאות".
לדעתו ,יש למשבר השפעה פיננסית והשפעה כלכלית לשנים הקרובות" :איני חושב
שארה"ב ,אירופה או יפאן ייכנסו למיתון של ממש ,אך כנראה ירשמו שנה או שנתיים של
צמיחה כמעט אפסית .ההשפעה הפיננסית היא הידוק תנאי האשראי והאובדן של הביטחון
במערכת הפיננסית.
"נדרשו ארבע שנים כדי לפתור את משבר הבנקים בסקנדינוויה ב ,'93-'89-נדרשו שלוש
שנים כדי לפתור את המשבר הכלכלי באסיה ב 2000-'97-ונדרשו שלוש שנים כדי לפתור
את משבר אנרון-וורלדקום ב .2000-2003-המשבר הזה נמשך  14חודשים והוא עשוי
בקלות להימשך עוד שנה .בשלב הבא נראה קרנות גידור שהשקיעו במגזר הפיננסי יוצאות
מהשוק".
לשאלה אם השורטיסטים הרגו את בר סטרנס וליהמן ,השיב פרקר בשלילה" .בר סטרנס
וליהמן הרגו את עצמם ,משום שקיבלו החלטות ניהוליות גרועות ,החלטות אשראי גדולות
וניהול סיכונים גרוע .אם אתה מקבל החלטות גרועות ,אתה מניף דגל שאומר' :בבקשה
מיכרו את המניה שלי בחסר'".
לגבי השקעה במניות המגזר הפיננסי ,אומר פארקר כי זו תקופה לא טובה בכלל להשקיע
במניות בתי ההשקעות" .איני ממליץ להשקיע כלל במניות המגזר הפיננסי כעת .אם כבר אז
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אולי באג"ח ורק של שניים-שלושה מהבנקים הגדולים בארה"ב ו HSBC-באירופה".
כנס אילת של פורום  CFOמתקיים זו השנה הרביעית .בכנס יעסקו המשתתפים בהשפעת
"ההוריקן השוטף את וול סטריט" ,כדברי נגה קינן ,מנכ"ל הפורום ,שפתחה אמש את הכנס.
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©

סגור חלון
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