יובל זילברשטיין:
יש נטייה להסתכל על הטווח הקצר וכשאני מסתכל בתקופות גאות אז התחושה היא של זחיחות
ולהיפך בתקופות שפל .ננסה להסתכל על תקופות ארוכות יותר .מחקר של בנק ישראל שבודק את
הכלכלה  05שנים אחורה הרי שיש שורה של מחזורי עסקים .התקופה של הצמיחה היא ארוכה יותר
מתקופות המיתון והרי שהמסקנה היא שהדבר היציב היחיד הוא חוסר היציבות ואנחנו מדברים על
כלל המשק גם בישראל וגם ב .OECD
אם בתקופת מיתון הנסיגה היא של  4%בתוצר לנפש הרי שבצמיחה היא מזנקת ב .61%-אם אנחנו
חושבים שהאמירה שכל שנתיים יש שינוי במחזורי העסקים צריך להסתכל על הבנקים שנחשבים
לעסק סולידי .בבנקים ההון העצמי הוא פרמטר חשוב לקביעת שווי של בנק ואנחנו רואים שמכפיל
ההון של הבנקים השתנה בעשור האחרון לא מעט פעמים .ההון העצמי רק הולך וגדל ולכן
התנודתיות של מכפיל ההון מבטאת תנודות חזקות וזה אומר שתמיד הערכת שווי היא ליום מסויים
אז לכן כשמדברים על הערכת שווי היא משקפת את מצב החברה ליום מסויים עם הנתונים שהיו
ידועים עד אז.
אם אנחנו מסתכלים על מכפילי ההון של הבנקים הרי שניתן לראות שדווקא שווי השוק אינו משקף
משום שהוא מגיב בתגובת יתר הן בתקופות של צמיחה והן בשפל .אנחנו צריכים לחשוב על איך
עושים הערכת שווי לחברה שהתשואות על אגרות החוב שלהן עומדות על  45%וכאן נשאלת השאלה
האם שוק ההון משקף את מצב החברות או שמדובר בשוק לא יעיל .מה שמאפיין את העת הזו היא
שהתשואות על האג"חים הן דיפרנציאליות יש עלייה במרווחים ויש שונות גדולה בין המגזרים ,חברות
הנדל"ן היזמי מאופיינות במחירים הגבוהים ואחריהן חברות ההחזקה וגם זה לא מפתיע.
ומה שמעניין שהמרווחים על חברות התקשות עלו וזה מאפיין איזו אי וודאות .
מרבית העבודות שאנחנו עושים למימון לא מתפרסמים ועבודות של דוחות כספיים מתפרסמים
וכשאנחנו מנסים לאמוד את שיעור ההיוון יש רצון מאד חזק להשתמש בכילים מתמטיים וגילינו
אנומליה .ראינו שאם היינו מצפים שהשבר הגדול של  7552יראה על עלייה בשיעורי ההיון הרי
שקרה הפוך דווקא הפרמיה לגודל של חברות קטנות ירדה.
גם בנושא של שיעור ההיוון שהוא לכאורה טכני חייבים לקבל החלטות בשיקול דעת .ליווינו את
קבוצת עזריאלי ועלתה שאלה איך מנתחים ומתמחרים בתקופה של משבר ,הדרך היחידה הייתה
לפנות למשברים קודמים ואנחנו רואים ששוק הרכב יצא מהמשבר שלוש או ארבע שנים ובמשבר
הנוכחי לקח לשוק הרכב שנה אחת לצאת מהמשבר ולכן להשתמש בכלים טכניים להערכות שווי זה
לא תמיד נכון.

