יהודה לוי
המפגש שלי אתכם כבר הופ להיות קבוע ובעצם הוא משקף גם את הקשר של  HSBCעם ה CFOs-וגם
את החשיבות של הבנק בכל הקשור לעסקים במזרח.
אתרכז יותר בהיבטים בינלאומיים של גוש היורו והמזרח ופחות במתרחש בארץ.
אירופה :אירופה חילצה את הבנקים שלה על ידי לקיחת החובות שלהם והעבירה את החובות דורות
קדימה .גידול של למעלה מ 03-אחוז ברמת החוב של מדינות אירופה .גם הכלכלות הטובות
והמובילות לא מצליחות בקצב שהן מגדילות את החוב .מרגישים גם את הלחץ בפרמיות .נכון להיות
ה CDS-של ישראל וצרפת כמעט ואותו דבר .בבנקים האירופאים ,פרמיות הסיכון קפצו כמעט פי
שתיים בתקופה האחרונה.
בגרמניה ,בערך רבע מגוש היורו ,רק במעט נמוכה ממוצע החוב-תוצר של הגוש .ברור לגמרה
שאירופה הולכת לירידה מהותית ברמת החיים בשנים הקרובות .אם גרמניה תתמוך בגוש היורו
ותציל אותו – תהיה ירידה ב GDP-ואם לא – תהפוכות בשווקים שאולי יהיו גרועים מ.8338-
ארה"ב :יחס החוב תוצר השתנה דרמטית בשנתיים האחרונות .הוא עתיד לעבור את ה 033-אחוז ב-
 . 8308אך יש לה יתרון בכך שהיא יכולה להדפיס דולרים וסביר להניח שהעולם ימשיך לקנות את
האג"חים האמריקאים – כי אין חשש מחדלות פירעון .אולם כן צפויה שחיקה בערך של הדולר ושל
האג"ח .סין מחזיקה כ 8-אחוז מהחוב האמריקאי.
השווקים המתעוררים :הצפי לצמיחה ירד אך עדיין מדובר על כ 9%-בסין וכ 7%-בהודו .אך האם
הצמיחה הזאת תחזיק מעמד ולא תרד עוד?
מעמדן מבחינת חוב תוצר הוא טוב גם במונחים אבסולוטיים וגם מבחינת השוואה לאירופה וארה"ב.
במציאות הזאת ,המשקיעים מחליפים באופן די תדיר בין בדולר ליורו.
כל אותו הזמן הכסף ממשיך לזרום לסין ומשקיעים רבים רוכשים את המטבע הסיני .יש קו מגמה די
ארוך ודי ברור של התחזקות של כ 6%-של המטבע הסיני.
 HSBCמהבנקים הגדולים והמובילים בעולם – בעיקר בתחום העסקים עם המזרח.
גם במהלך המשבר המבשר המשיך להרוויח ולא לקח כסף משום מדינה.
הסניף בארץ הוא סניף סיטונאי ועיקר העסקים הם מול חברות כמו שאתם מייצגים.
בן צא'ן
בדומה לארה"ב ,גם  HSBCיכול להדפיס כסף .וזה בגלל המעמד שלו בהונג קונג.
סין היא השותפה השלישית בגודלה של ישראל והיקף הסחר גדל ב 83-אחוז מאז .8339
 HSBCמעריך שהמטבע הסיני ,מתי שיהפוך לסחיר ,יהיה בין המובילים בעולם ,אחרי הדולר והיורו.
גם אסיה כולה הופכת להיות כלכלה משמעותית ולכן זה רק טבעי שיהיה לה מטבע מוביל משלה.
לפני כחודש ,הכריז פקיד סיני שיעשה בקרוב צעד נוסף להפוך את המטבע לסחיר .לעט לעט הוא
הופך לסחיר לחלוטין .אך מתי זה יקרה? לדעתי ב .8383-זה יהיה תהליך הדרגתי .אפשר גם לראות
שסין מקיימת כמה עסקאות להחלפת מטבע ,בעיקר עם מדינות אסיתיות ומדרום אמריקה.
ל HSBC-יש יכולות מצוינות להתמודד עם עסקאות במטבע הסיני .המטבע עדיין לא סחיר לחלוטין
אבל הוא ניתן לשימוש בהרבה בחינות אחרות .אני מפציר בכם להתחיל להשתמש בו.

