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ПРОЛОГ

ПОЛТЕРГЕЙСТ

Готовність інвестиційних банків Уолл-стрит платити мені сотні
тисяч доларів за те, щоб я роздавав рекомендації дорослим
людям, і досі залишається для мене загадкою. Мені було двадцять
чотири роки, і я не мав жодного досвіду або особливого
інтересу до того, які акції та облігації піднімуться в ціні, а які впадуть.
Основна функція Уолл-стрит полягала в розподілі капіталу: у
визначенні, кому він має дістатися, а кому ні. Можете повірити
мені на слово, я про те й гадки не мав. Я ніколи не ходив на
бухгалтерські курси, ніколи не керував бізнесом, не мав навіть
власних заощаджень, щоб ними порядкувати. Я пристав на
роботу до Salomon Brothers у 1985-му й відійшов від них,
багатшим, у 1988-му, і попри те, що я написав про свій досвід книжку,
той період і досі видається мені напрочуд безглуздим  це одна
з причин, з яких я так легко відмовився від цього заробітку.
Я вважав становище хитким. Радше рано, аніж пізно, хтось
розпізнає в мені (а також у багатьох подібних до мене людях)
шахрая. Радше рано, аніж пізно, станеться Велике Впізнання,
Уолл-стрит прокинеться, й сотні, як не тисячі, молодих людей,
подібних до мене, які не мали жодного права робити
величезні ставки чужими грошима чи заохочувати когось до цих
ставок, будуть вигнані зі світу фінансів.
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Коли я взявся описувати свій досвід (під назвою «Покер
брехунів»), то робив це в дусі молодика, який гадає, що вміє
вчасно позбутися акцій, перш ніж вони впадуть у ціні. Я
просто нашкрябав своє повідомлення й запхав його в пляшку для
поколінь, які йтимуть цими стежинами десь у далекому
майбутньому. Я вирішив, що коли «своя» людина з Уолл-стрит
не викладе все на папері, то в майбутньому ніхто не повірить,
що таке насправді відбувалося.

Доти все, що писалося про Уолл-стрит, було присвячено
фондовому ринку.

Від самого початку переважна частина Уолл-стрит
живилася фондовим ринком. Моя книжка була здебільшого
присвячена ринку боргових зобов язань, оскільки тепер
Уолл-стрит заробляла навіть більші гроші, об єднуючи
позики, перепродуючи їх і порпаючись у боргах Америки, що
дедалі зростали. Ця ситуація також видавалася мені хиткою.
Я гадав, що пишу історичні етюди про Америку 1980-х, коли
велика нація втратила здоровий фінансовий глузд. Я очікував,
що читачів із майбутнього обурить той факт, що далекого
1986 року гендиректору Salomon Brothers Джонові Ґутфройнду
платили 3,1 мільйона (!) доларів, поки він тягнув свій бізнес
у могилу. Я очікував, що в них щелепи повідвисають, коли
вони читатимуть історію Гоуві Рубіна, який торгував
іпотечними облігаціями в Salomon, а потім перейшов у Merrill Lynch
й одразу ж утратив $ 250 млн. Я сподівався шокувати читачів
тим, що колись давно гендиректори Уолл-стрит мали доволі
слабке уявлення про високі ризики, на які йшли їхні
торговці облігаціями.

Приблизно так я це й уявляв. Але чого я напевно не
чекав, так це того, що читач із майбутнього подивиться на ці
історії або на мій власний цікавий досвід і скаже: «Як
старомодно!» Як невинної Я навіть не підозрював, що фінансові
1980-ті розтягнуться ще на цілих два десятиліття, або що
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розбіжність між рівнями Уолл-стрит і звичайної економіки
переросте в класову розбіжність. Що якомусь торговцю
облігаціями плататимуть $ 47 млн на рік, а він іще
ображатиметься. Що ринок облігацій для фінансування іпотечних кредитів,
винайдений у торговій залі Salomon Brothers, який здавався
на той час дуже непоганою ідеєю, спричинить першу суто
фінансову катастрофу в історії. Що рівно через двадцять років
по тому, як Гоуві Рубін заробив собі скандальну репутацію,
пустивши на вітер $ 250 млн, інший торговець іпотечними
облігаціями на ім я Гоуві, що працював на Morgan Stanley,
втратить 9 мільярдів на одній-єдиній операції з іпотечними
облігаціями й залишиться фактично невідомим, бо ніхто за
межами невеликого кола людей у Morgan Stanley ніколи й не
чув про те, що він зробив і чому.

Коли я сів писати свою першу книжку, у мене не було
особливих намірів, окрім як розповісти захопливу, як мені
здавалося, історію. Якби ви тоді залили в мене кілька чарчин
і спитали, який вплив матиме моя книжка на світ, я б відповів
щось на кшталт: «Сподіваюся, студенти в коледжах, які
намагаються вирішити, що їм робити зі своїми життями,
прочитають її, подумають, що не варто встрягати в цю дурню,
облишать свої поривання і втратять будь-який інтерес до
професії фінансиста». Я плекав надію, що якийсь розумний
хлопак з Університету штату Огайо, який насправді хотів
стати океанографом, прочитає мою книжку, знехтує
пропозицією від Goldman Sachs і пуститься в море.

Чомусь моя ідея не спрацювала. Через шість місяців
після виходу «Покеру брехунів» я по коліна загруз у листах від
студентів Університету штату Огайо, які прагнули довідатися,
чи не залишилося в мене ще якихось секретів про Уолл-стрит.
Вони читали мою книжку як практичні настанови.

Упродовж двох десятиліть після того, як я пішов із
фінансового світу, я чекав кінця Уолл-стрит у тому вигляді,
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у якому її знав. Нечувані премії, нескінченний парад трей-
дерів-дурисвітів, той скандал, що потопив Дрекселя
Бернема, ще один, який знищив Джона Ґутфройнда й покінчив із
Salomon Brothers, далі  криза, яка настала після краху мого
колишнього боса Джона Мерівезера з Long Term Capital
Management, потім  бульбашка доткомів: знову й знову,
у той чи інший спосіб, фінансова система дискредитувала
сама себе. І все одно великі банки Уолл-стрит продовжували
зростати, як і ті суми, що їх вони роздавали двадцятишес-
тирічним молодикам, аби ті виконували завдання без
очевидної користі для суспільства. Повстання американської
молоді проти грошової культури так і не відбулося. Навіщо
руйнувати світ своїх батьків, коли його можна викупити
й розпродати по шматках?

У певний момент я припинив чекати. Я вирішив, що
скандалу чи зламу, достатньо великого, щоб потопити
систему, не буде.

А потім з явилася Мередіт Вітні з новинами. Вітні була
невідомим аналітиком і працювала на невідому фінансову
компанію Oppenheimer and Со., яка 31 жовтня 2007 року
перестала бути невідомою. Того дня вона прорекла: Citigroup
настільки заплуталися у власних справах, що їм доведеться
урізати дивіденди або ж оголосити про банкрутство. Завжди
непросто зрозуміти, що спричиняє явища на фондовій біржі,
але тоді, 31 жовтня, було очевидно, що Мередіт Вітні
спричинила крах на ринку фінансових акцій. Під кінець біржового
дня жінка, про яку практично ніхто нічого не знав і яку
раніше мали за порожнє місце, відкусила 8 % від акцій Citigroup
та 390 мільярдів від вартості фондового ринку СІЛА. Іще за
чотири дні звільнився гендиректор Citigroup Чак Прінс. А ще
за два тижні Citigroup урізали дивіденди.

Відтоді Мередіт Вітні перетворилася на такого собі
Е. Ф. Гаттона, і, коли вона говорила, люди слухали. Її ідеї були
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прості: якщо вам кортить дізнатися, чого насправді варті всі
ці фірми з Уолл-стрит, треба кинути уважний, розважливий
погляд на їхні гидотні інвестиції, зроблені на позичені гроші,
й уявити, що вони зможуть виручити у випадку «пожежного»
розпродажу. Ціла когорта високооплачуваних працівників Уолл-
стрит, на її думку, була нічого не варта. Упродовж 2008 року вона
стежила за заявами банкірів і брокерів про те, що їхні проблеми

залишилися позаду після цього списання чи того залучення
капіталу, і з цього приводу Вітні мала власну думку: «Ви
помиляєтесь. Ви й досі не визнаєте, як погано керуєте своїм бізнесом.

Досі не хочете розуміти, що втрачаєте мільярди доларів на
субстандартних іпотечних облігаціях. Вартість ваших цінних
паперів так само ілюзорна, як і вартість ваших працівників».
Суперники твердили, що її переоцінюють, блогери говорили,
що їй просто пощастило. Та насправді вона просто мала
рацію. Утім, правда полягала й у тому, що це були все-таки

припущення. Вітні аж ніяк не могла знати напевне, що станеться
з тими фірмами на Уолл-стрит, або передбачити розмір їхніх
втрат на субстандартному іпотечному ринку. Самі гендирек-
тори цього не знали. «Або так і є, або всі вони брешуть, 
сказала вона,  та я припускаю, що вони просто не знають».

Очевидно те, що Мередіт Вітні не потопила Уолл-стрит.
Вона лиш дуже чітко й голосно висловила думку, яка збурила
суспільство більше, ніж, скажімо, численні кампанії
різноманітних генеральних прокурорів Нью-Йорка проти корупції
Уолл-стрит. Якби звичайні скандали могли зруйнувати великі
банки Уолл-стрит, то ці установи вже давно зникли б. Вітні
не стверджувала, що банки Уолл-стрит корумповані. Вона
говорила, що вони дурні. Люди, чия робота полягала в тому, щоб
правильно вкладати чужі капітали, явно не знали, як
упоратися зі своїми власними.

Зізнаюся, тоді в мене виникла думка: «Якби я тільки
залишився там, то саме таку катастрофу й міг би спричинити».
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Особи, замішані в бучі Citigroup, були тими самими людьми,
з якими я працював у Salomon Brothers. Дехто навіть
відвідував мої тренінги в Salomon Brothers. У якийсь момент я більше
не зміг себе стримувати й зателефонував Мередіт Вітні. Це
сталося в березні 2008-го, незадовго перед крахом Bear Stearns,
коли було ще не відомо, чим усе закінчиться. Я подумав, що
коли вона має рацію, то саме зараз випадає чудова нагода
повернути фінансовий світ до скрині, з якої він утік на
початку 1980-х. Мені було цікаво, наскільки вона на цьому
знається, а ще я хотів зрозуміти, звідки з явилася ця молода жінка,
яка кожною своєю заявою нищила фондову біржу.

Вона прийшла на Уолл-стрит 1994 року з факультету
англійської мови Браунського університету. «Коли я
приїхала до Нью-Йорка, то й гадки не мала, що існують якісь
дослідження»,  розповідає Мередіт. Зрештою вона опинилася
на роботі в Oppenheimer and Со., а потім їй випало нечуване
щастя  навчатися в людини, яка не лише допомогла їй
зробити кар єру, а й сформувала її світогляд. Цю людину звали
Стів Айсман. «Після мого звернення щодо СШ,  говорила
вона,  однією з найкращих речей, які зі мною сталися, був
дзвінок від Стіва Айсмана. Він сказав, що дуже мною
пишається». Я ніколи не чув про Стіва Айсмана, тож не надав
цьому великого значення.

Але потім я прочитав у новинах, що маловідомий нью-
йоркський керівник хедж-фонду на ім я Джон Полсон
заробив $ 20 млрд чи близько того для своїх інвесторів і
приблизно 4 мільярди для себе. Таких великих грошей за такий
короткий час на Уолл-стрит раніше ніхто не заробляв. На
додачу він цього досягнув, зробивши ставки проти тих
самих субстандартних іпотечних облігацій Citigroup, яка
наразі йшла на дно, та всіх інших великих інвестиційних банків
Уолл-стрит. Інвестиційні банки Уолл-стрит схожі на казино
Лас-Вегаса: вони визначають вірогідність виграшу. Клієнт,
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що обирає ігри з нульовою сумою, може час від.часу
вигравати, але аж ніяк не систематично і в жодному разі не
вражаюче, аби казино не збанкрутіло. Проте Джон Полсон був
клієнтом Уолл-стрит. Він був дзеркальним відображенням
тієї некомпетентності, на яку вказувала Мередіт Вітні,
зробивши собі тим самим ім я. Казино помилилося, дуже
помилилося, розраховуючи шанси на виграш у власній грі,
і принаймні одна людина це помітила. Я знову
зателефонував Вітні, щоб поцікавитися в неї (так само, як я цікавився
в інших), чи не знає вона хоч когось, хто б передбачив крах
субстандартної іпотеки й завчасно приготувався до нього,
щоб збити собі капітал. Хто ще помітив, перш ніж про це
дізналося казино, що колесо рулетки стало передбачуваним?
Хто ще всередині чорної коробки сучасного фінансового
світу угледів недоліки механізму?

Тоді був кінець 2008 року. На той час уже з явився і
невпинно поповнювався довгий список експертів, які
стверджували, що передбачили катастрофу, але існував і значно
коротший список із тих, хто зробив це насправді. І з того
нечисленного кола лиш у декількох стало мужності зробити
ставку на своє пророцтво. Важко не піддатися масовій
істерії  повірити, що переважна частина інформації у
фінансових новинах не відповідає дійсності, а найвагоміші
фінансисти або брешуть, або хибно мислять, хоч і не божевільні.
Вітні видала список із півдюжини імен, загалом інвесторів,
яких вона консультувала особисто. Посередині був Джон
Полсон. А першим ішов Стів Айсман.
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РОЗДІЛ 1

ІСТОРІЯ ТАЄМНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ

Айсман увійшов у фінансовий світ приблизно в той самий час,
коли я з нього вийшов. Він виріс у Нью-Йорку, ходив до єшиви,
закінчив Пенсільванський університет magna cum laude1, а
потім, також із відзнакою  Гарвардську школу права. У1991 році
він був тридцятиоднорічним корпоративним юристом і
дивувався, як йому взагалі могло спасти на думку, що він
полюбить професію юриста. «Я це ненавидів,  каже Стів. 
Ненавидів бути юристом. Мої батьки працювали брокерами
в Oppenheimer. Вони спромоглися правдами й неправдами
вибити мені місце. Не дуже гарна історія, але саме так усе й було».

Oppenheimer була серед останніх архаїчних
партнерських компаній на Уолл-стрит і виживала за рахунок
недоїдків Goldman Sachs і Morgan Stanley. Вона радше скидалася на
сімейний бізнес, аніж на корпорацію. Ліліан та Еліот Айсмани
надавали індивідуальним інвесторам фінансові поради від
Oppenheimer ще з початку 1960-х (Ліліан створила всередині
Oppenheimer власний брокерський бізнес, а Еліот, який
починав прокурором у кримінальних справах, з часом приєднався
до дружини, коли пересічні клієнти-мафіозі вже достатньо

1 Magna cum laude (пат.)  з великою відзнакою. (Тут і далі прим, авт., якщо не
вказано інше.)

17



його настрахали). Оскільки їх поважали як клієнти, так і
співробітники, подружжя могло наймати на роботу кого заманеться.
Перш ніж урятувати сина від кар єри юриста, вони посадили
в торговий зал Oppenheimer його стару няню. Ідучи звітувати
перед мамою й татом, Айсман щоразу проходив повз жінку, яка
колись міняла йому підгузки. В Oppenheimer кумівство було
заборонено, і якщо Ліліан і Еліот хотіли найняти власного сина,
вони мали самі платити йому протягом першого року, поки інші
працівники вирішуватимуть, чи варто це робити взагалі.

Айсманові батьки, старомодні прихильники вартісного
підходу в інвестуванні, завжди казали йому, що найкращий
спосіб познайомитися з Уолл-стрит  отримати посаду
фондового аналітика. Він розпочав з аналізу акцій, працюючи на
людей, які формували публічне уявлення про публічні
компанії. Oppenheimer наймали приблизно 25 аналітиків, чиї
аналізи решта Уолл-стрит не сприймала. «Отримати зарплатню
аналітика в Oppenheimer можна було тільки в один спосіб 
не помилятися і зчиняти з цього приводу достатній галас, щоб
люди тебе помітили»,  розповідає Еліс Шредер, яка
опікувалася страховими фірмами в Oppenheimer, потім перейшла
до Morgan Stanley і зрештою стала офіційним біографом Вор-
рена Баффетта. «Oppenheimer був притаманний елемент контр-
культури. Усім тим людям у великих компаніях платили за
одностайність»,  додає вона.

Як виявилося, Айсман мав особливий талант зчиняти

галас і не погоджуватися з одностайною думкою. Він почав
з молодшого фондового аналітика, помічника, від якого не
чекали висловлювання власної точки зору. Усе змінилося в
грудні 1991-го (він не пробув на посаді й року). Субстандартні
іпотечні кредитори під назвою Aames Financial стали
публічною компанією, і ніхто з працівників Oppenheimer не
поспішав виголошувати свою думку з цього приводу. Один із
банкірів Oppenheimer, який сподівався отримати роботу в Aames,
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прибіг до аналітичного відділу, шукаючи людину, яка б
зналася на іпотечному бізнесі. «Я тоді був молодшим аналітиком,
і просто намагався розібратися, що до чого,  розповідає
Айсман,  але я зауважив йому, що коли працював юристом,
то мав справу з The Money Store». Хлопця швидко призначили
провідним аналітиком Aames Financial. («Я лишень забув
сказати йому, що в мої обов язки входило вичитувати їхні
документи, і я ані слова не розумів у тих бісових паперах».)

Aames Financial, як і The Money Store, належали до нової
категорії фірм, які видавали позики збіднілим американцям і для

ми». До цієї категорії не входили Goldman Sachs або J.P. Morgan,
але до неї належало багато маловідомих компаній, так чи інакше
причетних до розквіту субстандартних іпотечних кредитів на
початку 1990-х. Aames були першою компанією
субстандартного іпотечного кредитування, що стала публічною. Другою
компанією, за яку Айсман ніс одноосібну відповідальність, була
Lomas Financial Corporation Lomas саме приходила до тями після
банкрутства. «Я виставив цю фірму на продаж, бо бачив, що то
шматок лайна. Я не знав, що фірмам не можна призначати
рейтинг на продаж. Гадав, що існують три опції продати,
утримати чи купити,  і треба вибирати те, що вважаєш за потрібне».
Йому наполегливо радили проявити більше оптимізму, але Стів
Айсман від природи не був оптимістом. Він міг прикинутися
оптимістом, часом так і робив, але загалом навіть не намагався.
«Я чув, як він кричить у телефон на протилежному кінці кори-
дору,  згадує колишній колега.  Він завзято й залюбки
критикував акціонерні капітали компаній, якими опікувався. Все, що
він має на думці, одразу ж зривається з його язика». Айсман
не відмовився від призначеного рейтингу на продаж Lomas
Financial навіть після того, як Lomas Financial Corporation
заявили, що інвесторам не варто хвилюватися про своє фінансове
становище, оскільки вони відгородилися від ринкових ризиків.

19



«Я написав найважливіше речення за всю свою кар єру
аналітика,  каже Айсман,  коли Lomas заявили про своє хеджу-
вання. Фінансова установа Lomas Financial Corporation
справді відгородилася як ніколи  вони втрачають гроші на всіх
можливих процентних ставках ,  цитує він з пам яті.  Це
речення я написав із більшим задоволенням, аніж будь-яке
інше». За кілька місяців після публікації цієї заяви Lomas
знову збанкрутіли.

Айсман швидко зарекомендував себе як один з
небагатьох аналітиків Oppenheimer, чиї думки могли розворушити
ринок. «Я неначе повернувся до школи,  розповів він. 
Я вивчав тонкощі виробництва, а потім ішов і писав курсові».
Люди з Уолл-стрит уважали його за щирого чоловіка.
Вдягався Айсман трохи недбало  так, ніби йому з великими
труднощами купили гарний новий одяг, але не навчили
правильно його носити. Коротке біляве волосся мало такий вигляд,
наче він сам його підрізав. Перша риса, що впадала у вічі на
його м якому виразному беззлобному обличчі, був рот 
переважно через те, що він завжди був трохи роззявлений,
навіть коли Айсман їв. Складалося враження, що він боявся
пропустити нагоду висловити першу-ліпшу думку, яка
промайне в його голові,  вони змінювали одна одну надто
швидко, тому він постійно лишав канал відкритим. Усі інші риси
майже слухняно розташовувалися навколо зародків його
думок. З таким обличчям у покер не грають.

У відносинах, які він підтримував з навколишнім світом,
простежувалась певна закономірність. Переважна більшість
людей, з якими працював Стів Айсман, його любили або,
принаймні, чудувалися з нього й цінували його бажання і здатність
ділитися як своїми грошима, так і знаннями. «Він
природжений учитель,  каже одна пані, яка працювала на Айсмана. 
А ще він палко захищає жінок». Його сприймали як «маленьку
людину», невдаху, хоч насправді він таким не був. З іншого
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боку, поважні люди, які очікували від Айсмана шанобливості
та ввічливості, після знайомства з ним нерідко бували
шоковані чи розлючені. «Багато хто не розуміє Стіва,  розповіла
мені Мередіт Вітні,  але той, хто розуміє,  любить». Одним
із тих, хто не розумів Стіва, був голова великої американської
брокерської фірми, який слухав, як Айсман пояснює за ланчем
кільком дюжинам інвесторів, чому він, голова фірми, не тямить
у власному бізнесі, а потім побачив, як Айсман посеред ланчу
вийшов і не повернувся. («Мені треба було до туалету,  каже
Айсман.  Я не знаю, чому так і не повернувся».) Після ланчу
той чоловік оголосив, що більше ніколи не погодиться
перебувати в одній кімнатї з Айсманом.

Другим став президент великої японської фірми з
торгівлі нерухомістю. Він надіслав Айсману фінансові звіти
компанії, а згодом приїхав разом з перекладачем, щоби заохотити
Айсмана до інвестування. «Ви ж навіть не володієте акціями
власної компанії»,  заявив Айсман після традиційно
складних японських привітань. Перекладач перемовився з
гендиректором. «В Японії не заведено, щоб керівництво володіло
акціями своєї компанії»,  врешті сказав він.

Айсман зауважив, що в їхніх фінансових звітах не
наведено жодних важливих деталей про компанію. Але замість
того, щоб просто сказати це, він жбурнув папери, немов
щойно ними підтерся. «Оце... це  туалетний папір,  сказав
він.  Переклади».

«Японець знімає окуляри,  згадує свідок цієї дивної
зустрічі.  Губи тремтять. Зараз почнеться Третя світова.
Ту-лет папір? Ту-лет папір?.. »

Керівник хедж-фонду, який уважав себе Айсмановим
другом, узявся мені його описувати, та за хвилину покинув
(розповівши, як Айсман виставив багатьох великих цабе
брехунами чи ідіотами) і розсміявся: «Він, типу, стерво, але
розумне, чесне й безстрашне».
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«Навіть на Уолл-стрит його вважають грубим, нахабним
1 агресивним»,  каже дружина Айсмана, Валері Фейґен, яка
працювала на J.P. Morgan, але згодом звільнилася, щоб
відкрити бутік жіночого одягу Edit New York і виховувати дітей.
«Йому байдуже до якихось там манер. Повірте, я над цим
билася, знову й знову». Коли вона вперше привела Стіва до
себе додому, її мати сказала: «Ну, користі нам з нього мало,
але хоч зможемо виставити на аукціон в ОЄЗ2». В Айсмана
був своєрідний талант ображати людей. «Він грубий не з
тактичних міркувань,  пояснює його дружина.  Він грубий
від щирого серця. Він знає, що всі вважають його диваком,
але сам так не думає. Він живе у своїй голові».

Якщо заговорити про вервечку образ, яку він залишає
після себе, Айсман видається спантеличеним, навіть трохи
скривдженим. «Я інколи забуваюся»,  каже він, стенаючи плечима.

Ось вам перша з численних теорій щодо Айсмана: він був
набагато більше зацікавлений виром думок у своїй голові, аніж
людиною, якій випало з ним спілкуватися, тож перше
переважало друге. Ця теорія не влаштовує тих, хто вважає Айсмана
ненормальним. Його мати, Ліліан, пропонує іншу теорію.
«Насправді у Стівені сидить дві особистості»,  обережно каже
вона. По-перше, він був тим хлопчиком, якому вона подарувала
давно омріяний велосипед, і який одразу ж покрутив педалі до
Центрального парку, де позичив його хлопцю, якого раніше
ніколи не бачив, а потім дивився, як той педалить на його
новісінькому велику в блакитну далечінь. По-друге, він був молодиком,
який узявся вивчати Талмуд, але не тому, що зацікавився Богом,
а для того, щоб знайти в ньому внутрішні розбіжності. Його
матір призначили головою Єврейського освітнього комітету
Нью-Йорка, а Айсман прочісував Талмуд у пошуках
невідповідностей. «Хто ж вивчає Талмуд заради того, щоб знайти по-

2 Об єднаний єврейський заклик (United Jewish Appeal)  одна з найстаріших і
найбільших європейських благодійних організацій у світі.
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милки?»  питала його мати. Згодом, коли Айсман розбагатів
і почав вирішувати, на що робити пожертви, він зупинився на
організації під назвою «Кроки» (Footsteps), яка допомагала євре-
ям-хасидам утекти від своєї релігії. Він навіть гроші не міг
пожертвувати, не встрягнувши в бійку.

З якого боку не глянь, Айсман був цікавим персонажем.
І він прийшов до Уолл-стрит на самому початку цікавого
періоду. Створення ринку іпотечних облігації відкрило для Уолл-
стрит незвідану територію  борги пересічних американців.
Спершу механізми нового ринку облігацій працювали з
платоспроможною половиною населення США. Потім, із
втручанням ринку іпотечних облігацій у справи менш кредиторомож-
них громадян, він почав живитися боргами біднішої половини.

Іпотечні облігації серйозно відрізнялися від застарілих
корпоративних або державних. Заставні облігації  то не одна
величезна позика, що видається на чіткий, фіксований термін.
Заставні облігації  це право на приймання грошових
потоків із пулу, куди входять тисячі індивідуальних іпотечних
кредитів. Грошові потоки завжди вважалися
проблематичними, оскільки боржник мав право робити виплати, коли йому
заманеться. Це була єдина поважна причина, з якої інвестори
в облігації неохоче вкладали гроші в іпотечну заставу 
іпотечні боржники зазвичай виплачували позики, коли падала
кредитна ставка. Таким чином, вони дешево рефінансували-
ся, а власник іпотечних облігацій залишався з купкою готівки,
яку потім вкладав за нижчою кредитною ставкою. Іпотечні
інвестори не знали, скільки протримаються їхні вкладення,
знали тільки, що грошей повернеться менше, ніж вони
очікували. Аби зменшити цю непевність, мої колеги з Salomon
Brothers, які створили ринок іпотечних облігацій, прийняли
розумне рішення. Вони взяли величезні пули житлових
кредитів і розділили виплати від власників будинків на шматки,
які назвали траншами. Покупець першого траншу немов
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ставав власником першого поверху під час повені: його била
перша хвиля іпотечних виплат. Навзамін він отримував
найвищу кредитну ставку. Власник другого траншу (другого
поверху хмарочоса) приймав наступну хвилю виплат,
отримуючи за це наступний за найвищим рівень кредитної ставки,
і так далі. Інвестор на горішньому поверсі будівлі отримував
найнижчу ставку, але мав найбільшу впевненість, що його
інвестиції не закінчаться раніше, ніж він розраховував.

Іпотечні інвестори 1980-х найбільше боялися, що гроші
повернуться занадто швидко, а не того, що вони не

повернуться взагалі. Пули позик, із яких складалися іпотечні
зобов язання, відповідали стандартам згідно з розмірами сум та
кредитоспроможністю позичальників, і ці стандарти
встановлювалися однією з кількох державних агенцій: Freddie
Мас, Fannie Мае або Ginnie Мае. Таким чином, позики

забезпечувалися державою  якщо власники нерухомості
ставали неплатоспроможними, їхні борги сплачувала держава.
Коли Стів Айсман натрапив на цю нову перспективну галузь
«спеціалізованого фінансування», перед іпотечними
облігаціями саме відкривалася нова сфера використання 
кредитування, що не підпадало під державні гарантії. Метою
було розширити кредитування на власників нерухомості
з дедалі меншою платоспроможністю, але не для того, щоб
вони купували собі будинки, а для того, щоб вони
переводили в готівку вартість своєї закладеної оселі.

На іпотечні облігації, утворені з субстандартних
житлових кредитів, поширювалися правила, винайдені для
розв язання проблеми передчасних виплат,  аби впоратися з
ситуацією, коли виплати не надходили взагалі. Інвестор на
першому поверсі, чи то пак транші, наражався не на
передчасні виплати, а, власне, на втрати. Він приймав на себе перші
збитки, поки ті не з їдали всі його інвестиції, і тоді збитки

докочувалися до інвестора на другому поверсі. І так далі.
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На початку 1990-х усього пара аналітиків на Уолл-стрит
присвятили свої кар єри осмисленню наслідків розширення
кредитування на місцини, куди сонце зазирало нечасто.
Першим був Стів Айсман, другим  Сай Джейкобс. Джейкобс
пройшов той самий тренінг у Salomon Brother, що і я, а потім
прийшов працювати до маленького інвестиційного банку
під назвою Alex Brown. «Я висидів весь тренувальний курс
у Salomon, і там дізнався, як працюватиме нова модель сек ю-
ритизації, яку тоді розробляв Льюї Раньєрі»,  згадує він.
(Раньєрі можна вважати засновником ринку іпотечних
облігацій.) Наслідки перетворення іпотек на облігації були
безмежними  аж памороки забивало. Що для одного пасив, те
для іншого  актив, так було завжди, але зараз дедалі більше
пасивів перетворювалися на клаптики паперу, які можна
продати будь-кому. Незабаром у торговій залі Salomon Brothers
зародилися маленькі ринки облігацій, що фінансувалися з
цілої низки підозрілих джерел: дебіторські заборгованості за
кредитними картками, оренди повітряних суден, позики на
автомобілі, рахунки з оздоровчих центрів. Для винайдення
нового ринку треба просто знайти нові активи, щоб віддати
їх під заставу. І найбільш очевидним незайманим активом
в Америці залишалося житло. Коли бралася перша іпотека,
велика частина майна та нерухомості заставі не підлягали, то
чому б ті неторкані капітали також не сек юритизувати? «Про
субстандартні кредити тоді думали так,  каже Джейкобс, 
що разом із другою іпотекою на позичальника лягає ганебне
тавро, а так не має бути. Якщо ваша кредитна ставка була
трохи гіршою, то доводилося платити більше  набагато
більше, ніж належало насправді. Якщо ми виведемо облігації на
масовий ринок, то зможемо знизити суми, які виплачують
боржники. Заборгованість за кредитною карткою з високою
процентною ставкою можна буде замінити на іпотечну
заборгованість із низькою ставкою. І пророцтво справдиться саме».
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Зростала зона взаємодії між фінансовими олігархами
й середнім та нижчим класами американців, і вважалося, що
для останніх це добре. Ця нова продуктивність на ринку
капіталів мала дозволити середньому й нижчому класу
Америки сплачувати свої борги за дедалі нижчою кредитною
ставкою. На початку 1990-х перші оператори субстандартної
іпотеки (The Money Store, Greentree, Aames) продали свої
частки населенню, щоб забезпечити собі швидший розвиток. У
середині 1990-х на ринок щороку виходили дюжини маленьких
фірм, що надавали кредити споживачам. Галузь
субстандартного кредитування була фрагментованою. Оскільки кредито-
давці продавали більшість позик (але не всі) іншим
інвесторам у формі іпотечних облігацій, ця галузь таїла в собі
небезпеку з точки зору моральності. «То були швидкі
гроші,  каже Джейкобс.  Будь-який бізнес, у якому можна
продавати товар і нормально заробляти, не переймаючись
при цьому його якістю, вабитиме слизьких осіб. Отаким було
пошрамоване підчерев я гарної ідеї. Ми з Айсманом обидва
вірили у велику ідею й обидва зустріли чимало слизьких
персонажів. Така в нас була робота: з ясувати, які персонажі
зможуть здійснити цей великий задум».

Субстандартне іпотечне кредитування й досі
залишалося незначною часткою кредитного ринку СІЛА  кілька
десятків мільярдів позик щороку  але його існування не
викликало питань навіть у Стіва Айсмана. «Я гадав, що
частково це наслідок нерівності в прибутках, яка тільки зростала, 
пояснив він.  У цій країні розподіл прибутків завжди був
трохи викривленим, і викривлювався він дедалі сильніше,
а в результаті зростала кількість субстандартних клієнтів».
Звісно, Айсману платили за те, щоб він тямив у
субстандартних кредитах: Oppenheimer швидко стали провідним банком
нової галузі, насамперед завдяки Айсману, який був її
головним поборником. «З моєю допомогою багато субстандартних
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компаній стали публічними,  зізнається Айсман.  І всі
вони розповідали історію про те, як ми допомагаємо
споживачам. Бо позбавляємо їх заборгованості за кредитною
карткою з високою процентною ставкою і даємо їм іпотечну
заборгованість із низькою ставкою . І я вірив у цю історію».
А потім дещо змінилося.

Вінсент Деніел виріс у нью-йоркському районі Квінз, без
жодних переваг, які Стів Айсман сприймав як належне.
Проте коли б ви з ними познайомилися, то вирішили б, що саме
Війні виріс у розкоші на Парк-авеню, а Айсмана виховали
в маленькому будиночку на дві родини на Вісімдесят другій.
Айсман був безсоромним, величним і полював на велику
здобич. Війні був обережним, недовірливим і цікавився
деталями. Це був спортивний молодик із темним, густим волоссям
і гарним обличчям, але його врода залишалася непомітною
через стурбований вираз: рот завжди готовий скривитися,
брови  поповзти вгору. Йому майже нічого було втрачати,
і все одно скидалося на те, неначе він постійно непокоївся,
що зараз його позбавлять якоїсь дуже важливої речі. Його
батька вбили, ще коли Війні був маленьким (хоча ніхто й
ніколи про це не говорив), і його мати пішла працювати
бухгалтером у фірму, що торгувала біржовими товарами. Вона
самотужки виростила Війні та його брата. Може, справа була
у Квінзі, може  в тому, що сталося з його батьком, а може,
Вінсент Деніел просто був так улаштований, але він ставився до
всіх, хто його оточував, з дуже великою підозрою. З
благоговінням, з яким один чемпіон говорить про іншого, більш
визначного чемпіона, Стів Айсман зауважив: «Війні загадковий».

Айсман був дитиною з верхніх верств середнього класу,
і навіть трохи здивувався, коли опинився в Пенсільванському
університеті замість Єльського. Війні був дитиною з нижніх
прошарків середнього класу, чия мати пишалася, що він узагалі
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вступив до коледжу, і пишалася ще більше, коли 1994 року Війні
закінчив Бінгемтонський університет і потім зумів
улаштуватися в Мангеттені до Arthur Andersen, бухгалтерської фірми, яка за
кілька років розвалилася через скандал із Enron. «Коли зростаєш
у Квіті, то дуже швидко усвідомлюєш, де лежать усі гроші, 
каже Війні.  У Мангеттені». Його першим завданням у
Мангеттені, на посаді молодшого бухгалтера, було провести аудит
Salomon Brothers. І одразу ж його вразила непрозорість у
рахункових книгах інвестиційного банку. Жоден з його колег не міг
пояснити, чому трейдери чинили так, як чинили. «Я не розумів,
що робив,  розповідає Війні.  Але весь жах полягав у тому,
що мої менеджери також не розуміли. Я ставив елементарні
питання, як-от чому вони придбали ці іпотечні облігації. Вони аж
настільки впевнені в цих паперах, чи це етап якоїсь більшої
схеми? Мені здавалося, що я мушу це знати. Справді, дуже
важко здійснювати аудит компанії, коли не тямиш, що до чого».

Він дійшов висновку, що жоден бухгалтер не здатен
провести аудит для якоїсь велетенської фірми з Уолл-стрит і чітко
визначити, приносить вона прибутки чи збитки. То були
здоровенні «чорні скрині», у яких постійно рухалися невидимі коліщатка.
Аудиторська перевірка тривала кілька місяців, доки менеджер
Війні втомився від його запитань. «Він нічого не міг мені
пояснити. Він сказав: Війні, то не твій клопіт. Тебе найняли виконати
пункти А, Б та В, тож займайся цими АБВ і стули пельку . Я
вийшов з його офісу і сказав, що треба звідти вшиватися».

Війні почав шукати іншу роботу. Один з його старих
шкільних приятелів працював у конторі під назвою Oppenheimer
and Со. й заробляв чималі гроші. Він передав резюме Війні
у відділ кадрів, і воно дійшло до Стіва Айсмана, який саме
шукав людину, яка б допомогла йому з чимдалі загадковішим
бухгалтерським обліком, що його впроваджували
винахідники субстандартної іпотеки. «Я не вмію рахувати,  каже Айс-
ман.  Я мислю образами. В обрахунках мені потрібна допо¬
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мога». Війні чув, що з Айсманом буває важко, і здивувався,
коли під час їхньої зустрічі Айсман цікавився тільки тим, чи
зможуть вони порозумітися. «Здавалося, він шукає свою другу
половинку»,  згадує Війні. Після двох зустрічей Айсман
раптом зателефонував. Війні вирішив, що зараз йому
запропонують роботу, але невдовзі після початку розмови Айсман
отримав терміновий дзвінок на іншу лінію й попросив Війні
зачекати. Війні прочекав п ятнадцять хвилин у повній тиші,
але Айсман так і не повернувся до нього.

За два місяці Айсман зателефонував знову. Коли Війні
зможе стати до роботи?

Айсман не пояснив, чому він попросив Війні зачекати на
лінії й не повернувся до розмови  так само, як не вдавався
в подробиці, чому вийшов до туалету посеред ланчу з
бундючним гендиректором і не повернувся. Невдовзі Війні знайшов
пояснення: переключившись на іншу лінію, Айсман дізнався,
що його перша дитина, новонароджений син Макс, помер.
Валері тоді хворіла на грип, і її розбудила нічна няня,
повідомивши, що вона (няня) навалилася уві сні на дитину й
задушила її. Через десять років люди з найближчого оточення Айсма-
на говорили, що ця подія змінила його стосунки з навколишнім
світом. «Стівен завжди думав, що в нього на плечі сидить
янгол,  пояснює Валері.  Зі Стівеном нічого поганого статися
не могло. Його захищали, він був у безпеці. А після Макса янгол
на плечі зник. Тепер будь з ким і будь-коли могло трапитися
що завгодно». Відтоді вона почала помічати у своєму
чоловікові зміни, малі й великі, і Айсман з нею погоджувався. «З
точки зору історії всесвіту смерть Макса нічого не важить,  каже
він.  Просто вона багато важить для мене».

У будь-якому разі, Війні та Айсман ніколи не говорили
про те, що сталося. Усе, що було відомо Війні, це те, що
Айсман, на якого він пішов працювати, геть відрізнявся від Ай-
смана, з яким він познайомився кілька місяців тому. Айсман,
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що проводив співбесіду з Війні, був чесним, якщо судити за
критеріями аналітика з Уолл-стрит. І не те щоб він був
непоступливим. Oppenheimer вважалися однією з провідних банкових
установ у галузі субстандартної іпотеки. їм ніколи б не
довірили банківську справу, якби Айсман, їхній найбільш галасливий
аналітик, не наговорив про них усіляких гарних речей. Як би
він не тішився, розпікаючи менш успішні компанії, Айсман
погоджувався, що галузь субстандартного кредитування була
корисним доповненням до економіки СІЛА. Його готовність
лаяти деяких заставодавців субстандартного ринку була в
певному сенсі корисна. Вона викликала довіру до його
рекомендацій щодо інших компаній.

Але на той час уже було помітно, що ставлення Айсмана
починало змінюватися на негативне, і, на думку його
роботодавців, це шкодило фінансам. «Здавалося, наче він щось занюхав, 
каже Війні,  і йому була потрібна моя допомога, щоб
зрозуміти, що то за запах». Айсман збирався написати звіт, який тією
чи іншою мірою призведе до загибелі цілої галузі, але він мав
діяти обережніше, ніж зазвичай. «Працюючи у сфері продажу,
можна бути оптимістом і помилятися,  пояснює Війні.  Але
якщо ви песиміст і помиляєтесь, вас звільнять». Привід зчинити
бучу з явився всього кілька місяців тому, з подачі Moody s  це
рейтингове агентство заволоділо новими різноманітними
даними про позики субстандартної іпотеки, а тепер виставило їх на
продаж. Хоча база даних Moody s не дозволяла переглядати
індивідуальні позики, вона надавала загальну картину пулів, що
складалися з кредитів, які лягли в основу кожної окремої
іпотечної облігації: скільки з них мали змінну процентну ставку,
у скількох заставлених будинках і досі жили їхні власники. І, що
найважливіше, скільки кредитів було прострочено. «Ось база
даних,  просто сказав Айсман.  Іди в ту кімнату. І не
виходь звідти, поки не вирахуєш, що це все означає». У Війні
склалося враження, що Айсман уже знає, що це все означає.
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Поза цим, Війні залишився на самоті. «Мені було двадцять
шість років,  згадує він,  і я не мав чіткого уявлення про те,
що таке облігації з іпотечним покриттям». Айсман також
нічого про них не знав  він був людиною фондового ринку,
a Oppenheimer навіть не мали свого відділу облігацій. Війні
довелося вчитися самотужки. А коли він з усім розібрався, то
знайшов пояснення тому неприємному запаху, яким віяло від
галузі субстандартних іпотечних кредитів і який відчув
Айсман. Ті компанії не приховували своїх прибутків, що постійно
зростали, але на тому й усе. Одним із пунктів, які вони не
хотіли розкривати, була кількість їхніх кредитів на житло з
простроченими платежами. Коли Айсман дорікнув їм цим, вони
вдали, що цей факт їх не обходить, оскільки вони продали всі.
позики людям, які створили з них іїютечні облігації,  таким
чином, компанії позбулися всіх ризиків. Але це була неправда.
Усі ці компанії залишили собі частину виданих кредитів, і тепер
зараховували очіїсувану майбутню вартість цих позик як
прибуток. Правіша бухгалтерського обліку давали їм змогу
припускати, що ці позики будуть погашені, й навіть не передчасно.
Це припущення стало початком їхнього кінця.

Перше, що впало Війні в око, були високі дострокові
виплати в секторі, що називався «фабричне будівництво житла»
(«Звучить краще, ніж будинки на колесах »). Мобільні
будинки відрізнялися від стаціонарних: їхня вартість падала, щойно
їх вивозили з магазину (так само, як вартість автомобілів).
Покупець будинку на колесах, на відміну від покупця
звичайного будинку, не міг сподіватися, що за два роки його борг
рефінансують, у результаті чого він отримає надлишкові
кошти. «Чому ж вони виплачували кредити достроково?  питав
себе Війні.  Я ніяк не міг збагнути. А потім побачив: причина
такої кількості дострокових виплат полягала в тому, що вони
були примусовими». «Примусові дострокові виплати» звучить
краще, ніж «порушення боргових зобов язань». Власники
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мобільних будинків прострочували виплати за кредитами, ці
будинки відбирали за борги, а люди, що позичили їм гроші,
отримували частину початкової позики. «Зрештою я збагнув,
що всі субстандартні кредити або виплачувалися достроково,
або з неймовірною швидкістю перетворювалися на
безнадійні,  каже Війні.  Я був просто вражений кількістю
прострочених кредитів у цих пулах». Відсоткова ставка таких позик
була недостатньо високою, щоби виправдати ризик
кредитування цієї частини американського населення. Скидалося на
те, що звичні правила фінансового світу тимчасово скасували
задля подолання соціальних проблем. Тоді Війні спало на
думку: як змусити бідних почуватися багатими, коли зарплати
не підвищуються? Видати їм кредити під низький відсоток!

Війні витратив шість місяців на те, щоб просіяти кожен пул
субстандартних іпотечних позик, і коли закінчив, вийшов зі
своєї кімнати й переповів Айсману новини. Усі ті компанії, що
займалися субстандартним кредитуванням, зростали так
швидко й використовували таку безглузду бухгалтерію, що змогли
приховати один факт  насправді вони не отримували жодних
справжніх прибутків, тільки ілюзорні, відображені в їхніх
бухгалтерських звітах. їм була притаманна головна ознака схеми
Понці: щоб зберегти подобу прибуткових компаній, вони
вимагали дедалі більше капіталу, щоб створювати дедалі більше
субстандартних позик. «Власне, я не був на сто відсотків
упевнений,  розповідає Війні,  але я пішов до Стіва й сказав, що
справи кепські. Це було все, що він хотів почути. Мабуть, йому
були потрібні докази, щоб знизити рейтинг акцій цих компаній».

Звіт, який написав Айсман, розгромив ущент усіх
ініціаторів субстандартної іпотеки. Один за одним він розкрив
способи шахрайства дюжини компаній. «Ось вам відмінність, 
зауважив він,  між картиною, яку вони вам представляють,
і реальними цифрами». Компанії субстандартного
кредитування не оцінили його зусиль. «Тоді закрутилася веремія,  пере¬
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повідає Війні.  Усі ті субстандартні фірми почали
надзвонювати й горлати йому в слухавку: Ви помиляєтесь. Ваші дані
помилковіГ А він горлав їм у відповідь: То це ж, чорт забирай,
ВАШІ дані! » Одна з причин, з якої Айсманів звіт так дошкулив
багатьом компаніям, полягала в тому, що він не захотів їх
чесно попередити, а натомість образив. Він порушив етикет
Уоллстрит. «Стів знав, що почнеться заворушка,  каже Війні. 
Але ж він хотів здійняти бучу. Він не хотів, щоб його від цього
відмовили. А якби він їм усе розповів, вони неодмінно почали б
його відмовляти».

«Доти ми ніяк не могли оцінити позики, бо в нас не було
даних,  розповідав згодом Айсман.  Моє ім я було
нерозривно пов язане з цією галуззю. Уся моя репутація будувалася
на аналізі цих цінних паперів. Якщо я помилявся, то кар єра
Стіва Айсмана мала на цьому скінчитися».

Айсман опублікував свій звіт у вересні 1997 року, коли
здавалося, що в економіці США відбувається найбільший за
всю історію розквіт. Менш ніж за рік по тому в Росії стався
дефолт, і хедж-фонд під назвою Long Term Capital Management
збанкрутував. Щоб запобігти збиткам у майбутньому, субстан-
дартним кредиторам було відмовлено у фінансуванні, і вони
також масово й швидко збанкрутіли. їхні невдачі розцінили як
розплату за хибну бухгалтерську практику зарахування ще
не отриманих прибутків. Ніхто, окрім Війні (як здавалося
самому Війні), так і не збагнув, яким лайном були самі позики.
«Я тішився, що ринок такий неефективний,  каже він.  Бо
якби ринок встигав за всім стежити, я залишився б без роботи.
Неможливо нічого збагнути, дивлячись на ці химерні
розрахунки, то чого перейматися? Я був єдиною відомою мені
людиною, яка аналізувала компанії, що мали зазнати краху під час
найбільшого за моє життя економічного розквіту. Я, так би
мовити, підгледів процес виробництва ковбаси в економічному
світі, і він виявився не на жарт жаским».
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Саме тоді вперше стало зрозуміло, що Айсман не просто
злегка цинічний. Картина фінансового світу в його голові була
радикально іншою і набагато менш привабливою, ніж той образ,
який фінансовий світ створив сам собі. За кілька років Айсман
звільнився з роботи і перейшов до гігантського хедж-фонду під
назвою Chilton Investment. Йому стало нецікаво розповідати
іншим людям, куди вкладати гроші. Він вирішив, що збереже
інтерес, якщо сам керуватиме грішми, покладаючись лише на
власні судження. Найнявши Айсмана, Chilton Investment почали
сумніватися. «А справа була ось у чому,  розповідає його
колега з Chilton.  Вони міркували так: Авжеж, він розумний
хлопець. Але чи зможе він правильно обирати цінні папери? »
У Chilton вирішили, що не зможе, і доручили йому старе
завдання  аналізувати компанії для людини, яка, власне, і приймала
рішення щодо інвестицій. Айсман терпіти не міг цю роботу,
але все одно її виконував, а під час виконання дізнався дещо
таке, що в унікальний спосіб підготувало його до кризи, яка
мала незабаром вибухнути. Він дізнався, що насправді
відбувалося всередині ринку кредитування населення.

Настав 2002 рік. В Америці не залишилося публічних
компаній субстандартного кредитування. Проте залишився
древній гігант споживчих кредитів під назвою Household
Finance Corporation. Фірма була заснована в 1870-х і
вважалася лідером у цій сфері. Айсман гадав, що добре розуміє цю
компанію, поки не збагнув, що геть її не розуміє. На початку
2002 року він отримав доступ до нових торгових документів
Household, у яких пропонували кредити під заставу
виплаченої частини іпотеки. Гендиректор компанії Вілл Алдінґер
збільшував статки Household, поки його суперники
банкрутували. Здавалося, що американці, які й досі переживали
наслідки бульбашки доткомів, не мали змоги заганятися в нові
борги, та все одно Household роздавала позики такими
швидкими темпами, як ніколи раніше. Основним джерелом роз-
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витку компанії стала друга іпотека. У документах ішлося про
позику на п ятнадцять років із фіксованою процентною
ставкою, що її якимось химерним чином видавали за позику на
тридцять років. Вони брали низку платежів, які власники
будинків перерахують Household упродовж п ятнадцяти років,
гіпотетично розтягували її на тридцять, а потім питали: «Якби
ви протягом тридцяти років здійснювали ті самі платежі в
доларах, які насправді робите впродовж п ятнадцяти, то якою
була б ваша реальна ставка?» Це був дивний, нечесний
маркетинговий трюк. Позичальнику казали, що його «реальна
процентна ставка становить 7 %», але насправді він платив
близько 12,5 %. «То було відверте шахрайство,  каже Айс-
ман.  Вони ошукували своїх клієнтів».

Айсману не довелося довго шукати скарги від
позичальників, які встигли збагнути, як з ними вчинили. Він
перешерстив маленькі газети по всій країні. У містечку Беллінґем, штат
Вашингтон, останньому місті пристойних розмірів на шляху
до Канади, він знайшов репортера на ш я Джон Старк, який
писав у Bellingham News. Перш ніж йому зненацька
зателефонував Айсман, Старк надрукував маленьку замітку про
чотирьох місцевих жителів, які вважали, що Household їх ошукали,
і найняли адвоката, щоб той засудив компанію та анулював
іпотечні контракти. «Спершу я був налаштований
скептично,  згадує Старк.  Я подумав, що ось іще один випадок,
коли хтось позичив забагато грошей, а тепер винаймає
адвоката. Я таким не дуже співчуваю». Стаття спричинила резонанс 
сотні людей з Беллінґема й околиць купили газету і з ясували,
що їхні «7 %»іпотечного кредиту насправді дорівнювали 12,5 %.
«Звідусіль почали з являтися люди,  каже Старк.  І вони
були розлючені. Більшість із них іще не розуміли, що сталося».

Усі інші завдання по роботі Айсман відсунув на безрік.
Його головною метою стала одноосібна хресна хода проти
Household Finance Corporation. Він привертав увагу газетних
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репортерів, телефонував колумністам, потоваришував з
Асоціацією громадських організацій за негайні реформи (ACORN),
і, мабуть, то було вперше, коли хлопець з уолл-стритівського
хедж-фонду виявляв стільки цікавості до установи, що
захищала інтереси бідних. Він невтомно «діставав» генерального
прокурора штату Вашингтон. І не міг повірити, коли дізнався,
що генеральний прокурор уже розслідував справу Household,
але суддя штату заборонив йому публікувати результати
розслідування. Айсман дістав копію рішення, зміст якого
підтвердив його найгірші підозри. «Я кажу тому хлопцеві
в кабінеті генпрокурора: То чому ви нікого не
заарештовуєте?  А він мені: Це дуже впливова компанія. Якщо вона
розвалиться, хто видаватиме субстандартні позики у штаті
Вашингтон?  Я йому: Повірте, людей, готових роздавати
позики, знайдеться цілий вагон ».

Справді, це була біда на федеральному рівні. Household
поширили цю оманливу іпотеку по всій країні. І все одно
федеральна влада не вживала жодних заходів. Натомість
наприкінці 2002 року Household вдалося задовольнити
колективний позов поза судом, погодившись виплатити $ 484 млн
штрафу, розділивши їх між дванадцятьма штатами.
Наступного року компанію разом з гігантським пакетом субстан-
дартних позик продали британському фінансовому
конгломерату HSBC Group за 15,5 мільярдів.

Айсман був вражений до глибини душі. «Мені навіть на
думку ніколи не спадало, що таке може статися,  розповідає
він.  То була не звичайна компанія  то була найбільша на
той час компанія субстандартного кредитування. І вона
вдавалася до чистої води шахрайства. Треба було взяти того
гендиректора і повісити його, вилупка, за яйця. А натомість вони
продали компанію, і гендиректор заробив сто мільйонів
доларів. Я тоді подумав: Ого! А все мало закінчитись не так ». Його
песимізм щодо світу фінансів почав набувати присмаку полі¬
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тики. «Саме тоді я звернув увагу на соціальні наслідки,  каже
Айсман.  Якщо створювати схему нормативного
регулювання з нуля, то перш за все треба захищати людей із середнім
і нижчим за середній достатком, бо ж існує стільки
можливостей облупити їх живцем. А замість того ми маємо
регулювання, за якого саме ці прошарки суспільства захищені найменше».

Щосереди опівдні Айсман ішов з роботи, щоб встигнути
на новий завіз коміксів у магазині Midtown Comics. Він знав про
життя численних супергероев більше, ніж годилося дорослому
чоловікові. Скажімо, він знав напам ять присягу Зеленого
Ліхтаря і розумівся на особистому житті Бетмена краще, ніж сам
Чорний Месник. До смерті сина Айсман читав дорослі версії
коміксів, з якими познайомився ще в дитинстві,  «Спайдер-
мен» був його улюбленим. Тепер він читав тільки найпохмурі-
ші комікси для дорослих і віддавав перевагу відомим казкам,
які були перероблені, але без перекручення фактів. Таким
чином оповідка ставала не такою знайомою, перетворювалася на
щось більше, аніж казка. «Нові історії повністю узгоджувалися
зі старим сюжетом,  пояснює Айсман.  Але самі вони були
вже геть інші. Це давало змогу поглянути на старі казки під
іншим кутом». Йому більше подобалося, коли стосунки між
Білосніжкою й гномами були напруженими. А тепер просто на
його очах переписувалася казка фінансових ринків. «Я почав
придивлятися до суті субстандартної іпотеки,  каже
Айсман.  Певного мірою субстандартний кредит на автомобіль
чесніший, бо має фіксовану процентну ставку. Звісно, вам
призначать високі виплати, останню сорочку знімуть, але,
принаймні, ви про це знатимете від початку. А субстандартна
іпотека була шахрайством. По суті, вас туди заманювали словами:
Ви зможете сплатити всі інші кредити  за кредитною

карткою, за автомобіль,  якщо візьмете оцю єдину позику. І
погляньте, яка низька процентна ставка!..  Але ті низькі
показники  не реальна ставка. Це низька початкова ставка».
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Полюючи на Household, Айсман відвідав ланч,

організований великою фірмою з Уолл-стрит. Герба Сендлера,
гендиректора позиково-ощадного монстра під назвою Golden West
Financial Corporation, запросили виголосити промову. «Хтось
запитав у Сендлера, чи вірить він у безкоштовні чекові
рахунки,  згадує Айсман.  А той каже: Вимкніть диктофони .
Усі вимкнули. І він пояснив, що вони уникають безкоштовних
чекових рахунків, бо насправді це податок з бідних  у
вигляді штрафів за овердрафт. І що банки, які використовують

цю систему, наживаються на обдиранні бідняків, бо плата за
обробку чеків приносить менший прибуток».

 А контролюючі органи цим не цікавились?  спитав
Айсман.

 Ні,  відповів Сендлер.
«Тоді я збагнув, як насправді звучить гасло системи 

Вжар бідняка ».

Замолоду Айсман був завзятим республіканцем. Він
вступив до правих організацій, двічі голосував за Рейгана, навіть
симпатизував Роберту Борку. Як не дивно, він мав прийти на
Уолл-стрит, аби його політичні погляди почали лівішати. Він
уважав, що його перші несміливі кроки до середини
політичного спектра спричинено кінцем «холодної війни»: «Я вже
не так дотримувався правих поглядів, бо праві погляди тоді
були ні до чого». На той час, коли гендиректор Household Білл
Алдінґер отримав свої сто мільйонів доларів, Айсман уже
почав перетворюватися на першого соціаліста фінансового
ринку. «Якщо ти консервативний республіканець, то навіть
уявити не можеш, що люди можуть заробляти гроші,
обдираючи інших»,  каже він. Його розум був готовий до нових
перспектив. «Я тоді зрозумів, що фактично ціла галузь під
назвою споживче кредитування  існувала лише для того, аби
оббирати людей».
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Оскільки роботодавець із хедж-фонду не давав Айсману
можливості керувати грошима, Стів звільнився й спробував
заснувати власний хедж-фонд. Установа, що називалася Front-
Point Partners і яку незабаром повністю викупили Morgan
Stanley, об єднувала цілу колекцію хедж-фондів. На початку
2004 року Morgan Stanley погодилися, щоб Айсман заснував
фонд, який спеціалізуватиметься виключно на фінансових
компаніях: банках Уолл-стрит, житлово-будівельних та іпотечних
фірмах, корпораціях з великими відділами фінансових послуг
(наприклад, General Electric) та інших закладах, які хоч якимсь
боком торкалися фінансів Америки. За певний відсоток від
прибутку Morgan Stanley надали Айсману офіс, меблі та
обслуговуючий персонал. Чого вони йому не дали, то це грошей.
Очікувалося, що Айсман має збити власний капітал. Він
облетів увесь світ і зустрівся із сотнями крупних інвесторів.
«Власне, ми намагалися знайти кошти, але в нас нічого не

виходило,  розповідає він.  Усі говорили: Дуже приємно з вами
познайомитися. Побачимо, як у вас підуть справи ».

Навесні 2004 року Айсман перебував у скруті. Він не
знайшов коштів, не знав, чи знайде їх колись, навіть не знав, чи

взагалі зможе. Але в нього не залишилося жодних сумнівів

у тому, що світ несправедливий, що ситуації не завжди

розвиваються на краще і що в нього немає ніякого особливого
захисту від негараздів життя. Він прокидався о четвертій ранку,
мокрий від поту. Записався на курс терапії. Проте Айсману
не підходила звичайна терапія. «Робоча група», ось як це
називалося. Купка професіоналів зустрічалася з досвідченим
психотерапевтом, щоб поділитися своїми проблемами в
безпечному середовищі. Айсман запізнювався на ці зустрічі, вривався
до кімнати, розповідав про те, що його найбільше хвилювало,
а тоді мчав далі у справах, не даючи іншим жодного шансу
розповісти йому про свої проблеми. Айсман утнув такий номер
кілька разів, і терапевт зробила йому зауваження, але він ніби
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не почув її. Тоді вона зателефонувала Айсмановій дружині,
з якою була знайома, і попросила її поговорити з чоловіком. Це
також не спрацювало. «Я завжди знала, коли він відвідував
зустріч,  розповідає Валері,  бо мені телефонувала терапевт
і казала: Він знов утнув те саме! »

Валері явно втомилася від цих «щурячих перегонів». Вона
сказала Айсману, що коли його остання затія на Уолл-стрит
провалиться, то вони переїдуть із Нью-Йорка в Род-Айленд
і відкриють невеличкий готель, у якому подаватимуть
сніданки. Валері почала підшукувати місце й часто говорила, що
Стів має більше часу проводити з близнюками, яких вона
народила після Макса, і навіть розводити курей. Айсман не
уявляв себе за розведенням курей (жоден його знайомий не
уявляв), але погодився. «Сама ця ідея була настільки для нього
неприйнятною,  згадує дружина Стіва,  що він почав
наполегливіше працювати». Айсман об їздив усю Європу й
Сполучені Штати в пошуках людей, які могли б у нього
інвестувати, і знайшов їх  знайшов страхову компанію, яка виділила
йому $ 50 млн. Замало, щоб створити повноцінний фонд
акціонерного капіталу, але початок був непоганий.

Брак грошей Айсман компенсував залученням людей, чиє
світобачення було влаштовано у такий самий спосіб, що й його
власне. Одразу ж приєднався Війні, який щойно написав у
співавторстві похмурий звіт під назвою «Оселя, не забезпечена
капіталом,  це орендоване на позичені гроші житло». Потім
підтягнувся Портер Коллінз, дворазовий олімпійський чемпіон
з веслування, який працював з Айсманом у Chilton Investment
і ніколи не міг збагнути, чому хлопцеві з такими гарними
ідеями не надають більше повноважень. Третім прийшов Денні
Мозес, який став чільним трейдером Айсмана. Денні працював
у відділі продажу Oppenheimer and. Со. і зберіг яскраві спогади
про Айсмана, що говорив і робив купу всіляких речей, яких
інші аналітики майже не робили і не говорили. Наприклад,
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посеред біржового дня Айсман міг вийти на подіум у центрі
торгової зали Oppenheimer, попросити загальної уваги й
оголосити: «Акції наступних восьми компаній опускаються до
нуля»,  а потім перерахувати всі вісім компаній, які справді
банкрутували. Денні, син професора-фінансиста з Джорджи,
був налаштований не так фаталістично, як Війні чи Стів,
однак він поділяв думку, що погані речі можуть
відбуватися і відбуваються, особливо на Уолл-стрит. Коли компанія
з Уолл-стрит запросила його до операції з цінними паперами,
яка здавалася абсолютно ідеальною, він звернувся до
продавця зі словами: «Дуже вам вдячний, але я мушу дізнатися ще
дещо  як ви мене вжарите?»

«Хе-хе-хе... Та годі! Ми б ніколи цього не зробили...» 
почав трейдер, але Денні, так само чемно, стояв на своєму.

«Ми обидва знаємо, що подібні досконалі операції ніколи
не відбуваються між маленькими хедж-фондами й великими
фірмами з Уолл-стрит. Я погоджуся на неї, якщо ви поясните,
як збираєтеся мене вжарити».

І трейдер пояснив Денні, як він збирався його вжарити.
І Денні погодився на оборудку.

Усі вони надзвичайно тішилися з нагоди заробити гроші
зі Стівом Айсманом. Працюючи на Айсмана, ви ніколи не
відчували, що працюєте на Айсмана. Він був учителем, а не
керівником. Айсман також полюбляв тонко натякати на
абсурдність, що облягла їх зусібіч. «Така забава  брати Стіва на
всілякі заходи Уолл-стрит,  розповідає Війні.  Бо він разів
із тридцять скаже: Поясніть це мені . Або: А не могли б ви
пояснити якось по-людськи?  Бо якщо так зробити, можна
дещо дізнатися. Наприклад, чи розуміють взагалі ті люди, про
що говорять. І переважно  ні, не розуміють!»

На початку 2005 року маленька команда Айсмана
трималася спільної думки про те, що величезна кількість тих, хто
працював на Уолл-стрит, геть не розумілися на тому, що
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роблять. Механізм субстандартної іпотеки знов увімкнули
й запустили в роботу, наче він ніколи не ламався. Якщо
перший запуск субстандартного кредитування викликав острах,
то другий наводив справжній жах. У середині 1990-х рік ува-
жався вдалим, якщо видавали субстандартні кредити на суму
$ ЗО млрд. На 2000 рік вартість субстандартної іпотеки
становила 130 мільярдів, а позики на $ 55 млрд реструктуризували
в іпотечні облігації. На 2005-й субстандартні кредити вже
становили 625 мільярдів, з яких 507 мільярдів перетворилися
на іпотечні облігації. Півтрильйона доларів у субстандартных
іпотечних облігаціях зарік! Субстандартне кредитування
продовжувало розвиватися, навіть коли піднімалася процентна
ставка,  і в цьому не було жодного сенсу. Ще більше вражав
той факт, що умови позик змінювалися, і змінювалися в такий
спосіб, що нічим добрим це скінчитися не могло. У далекому
1996-му 65 % субстандартних кредитів мали фіксовану ставку,
тобто типові субстандартні позичальники могли нажити собі
великі проблеми, але вони хоча б знали, скільки повинні
сплачувати щомісяця до погашення кредиту. А вже 2005 року 75 %
субстандартних кредитів мали певний різновид змінної ставки,
а фіксована припадала тільки на перші два роки.

Перша когорта субстандартних фінансистів пішла на дно,
бо утримала на своїх рахунках невеличку частку виданих
кредитів. Ринок міг би засвоїти один простий урок: не позичай
людям, які не зможуть повернути борг. Натомість був
засвоєний урок складішний: можна й надалі видавати кредити,
тільки не слід тримати їх у себе на рахунках. Нароби позик, а потім
продай їх у відділ цінних паперів із фіксованою ставкою, який
належить якомусь великому інвестиційному банку на
Уоллстрит, а він, у свою чергу, перетворить їх на облігації та
перепродасть інвесторам. Long Beach Savings був першим в історії
банком, який почав працювати за схемою «Кредитуй і
перепродавай». Ця схема набула такої популярності (Уолл-стрит
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купить ваші позики, навіть якщо ви самі їх не купили б!), що
з явилася нова іпотечна компанія під назвою В&С mortgage,
яка не мала жодних інших функцій, окрім як кредитувати
й перепродувати. Lehman Brothers так сподобалася ця ідея, що
вони купили В&С mortgage. На початку 2005-го усі великі
інвестиційні банки на Уолл-стрит були по вуха замішані в цій
субстандартній грі. Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs
і Morgan Stanley  всі вони наготували такі собі «полички»
для субстандартної продукції, давши їм дивні назви на кшталт
HEAT, SAIL чи GSAMP, тому широкому загалу було трохи
важче зрозуміти, що ці субстандартні облігації були
підписані найгучнішими іменами Уолл-стрит.

Айсман і його команда мали глибинне уявлення як про
американський ринок житла, так і про Уолл-стрит. Вони були
знайомі з більшістю субстандартних кредиторів  з людьми,
які безпосередньо видавали населенню позики. І серед них було
повно персонажів, які спричинили колапс наприкінці 1990-х.
Звісно, Айсман не мав жодних ілюзій стосовно того, які обо-
рудки провертає Goldman Sachs з боргами американців з
нижнього прошарку середнього класу. «Ви маєте розуміти,  каже
він,  що я був одним з перших, хто займався субстандартни-
ми кредитами. Я бачив саме дно. Ці люди здатні брехати
нескінченно. Той досвід навчив мене, що Уолл-стрит байдуже до
того, чим вони торгують». Але дечого він не міг збагнути: хто
купує облігації другої хвилі субстандартної іпотеки? «Ми ще
першого дня постановили: Настане час, коли ми заробимо
величезні гроші, зігравши на пониження цієї дурні. Ця
бульбашка лусне. Тільки ми не знаємо, як і коли ».

Під «цією дурнею» Айсман мав на увазі акції компаній, що
долучилися до субстандартного кредитування. З цінами на
акції можуть відбуватися божевільні речі, тож він не збирався
грати на пониження, поки ситуація з кредитами не почне
погіршуватися. Тому Вінні невтомно спостерігав за поведінкою
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американців, які взяли субстандартні іпотечні кредити.
Щомісяця, 25-го числа, на його комп ютерному екрані з являлися
звіти про перекази коштів, і він переглядав їх на предмет
сплесків кількості прострочених платежів. «Згідно з
інформацією, за якою ми стежили,  каже Війні,  ситуація з
кредитами була не вкрай кепською. Принаймні, так було до
другої половини 2005 року».

І от крізь туман, який згустився за перші півтора роки
управління власним бізнесом, на Айсмана зійшло осяяння,
настав «момент істини», коли він збагнув, що випустив з
уваги дещо очевидне. Він сидів собі на роботі, намагаючись
правильно вибрати акції, але ж доля всіх цих акцій дедалі більше
залежала від облігацій. Ринок субстандартної іпотеки
розвивався, і кожна фінансова установа так чи інакше стикнулася
з цим фактом. «Боргові зобов язання затьмарили звичайні
акції,  пояснює Айсман.  Ринок фондових паперів  це
бісів прищик порівняно з ринком облігацій». Фактично всіма
крупними інвестиційними банками на Уолл-стрит керували
їхні відділи облігацій. Більшість гендиректорів (Дік Фалд із
Lehman Brothers, Джон Мак із Morgan Stanley, Джим Кейн із
Bear Steams) починали кар єри на ринку облігацій. Іще у 1980-х,
коли провідна інвестиційна фірма Salomon Brothers заробляла
стільки грошей, що здавалося, ніби вона працює геть в іншій
галузі, ринок облігацій був тим самим місцем, де заживали
великих статків. «Золоте правило,  каже Айсман,  хто має
золото, той і диктує правила».

Більшість не могла взяти втямки, як розквіт ринку
облігацій, що затягнувся на два десятиліття, зміг затьмарити все
інше. Раніше Айсман теж не розумів. А тепер збагнув. І йому
треба було детально розібратися у світі боргових зобов язань.
У нього були плани на ринок облігацій. Але дечого він іще
не знав  у ринку облігацій також були плани на нього. Він
збирався стерти Айсмана на макуху.
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РОЗДІЛ 2

У КРАЇНІ СЛІПИХ

На початку 2004 року інший інвестор фондового ринку, Майкл
Баррі, вперше поринув у ринок облігацій. Він дізнався все
можливе про те, як позичалися й віддавалися гроші в
Америці. Він нікому не розповідав про свою нову пристрасть, а
просто сидів на самоті у себе в офісі, в Сан-Хосе, штат Каліфорнія,
й читав книжки, статті та фінансову документацію. І зокрема
йому хотілося дізнатися, як улаштовані субстандартні
іпотечні облігації. Величезна кількість індивідуальних позик
склалася у вежу. Горішні поверхи першими отримували свої гроші,
Moody s та S&P призначали їм найвищий рейтинг і
найнижчу процентну ставку. Найнижчі поверхи отримували гроші
в останню чергу, першими зазнавали збитків, a Moody s і S&P
призначали їм найнижчий рейтинг. Через усі ці ризики
інвестори на нижніх поверхах мали вищу процентну ставку, ніж
на горішніх. Інвестори, що купували іпотечні облігації, мали
обирати, у який поверх вежі треба вкладати гроші, але ж
Майкл Баррі не збирався купувати іпотечні облігації. Він
розмірковував про те, у який спосіб зможе взяти коротку
позицію із субстандартних іпотечних облігацій.

До кожної облігації додавався окремий, невимовно
нудний проспект на 130 сторінок. Якби ви розібрали дрібний
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шрифт, то дізналися б, що кожна іпотечна облігація  це
невеличка окрема корпорація. Баррі провів кінець 2004-го
і початок 2005-го, проглядаючи сотні й перечитуючи десятки
документів з упевненістю, що їх не бачив ніхто, окрім нього та
юристів, які ті тексти писали,  тим паче, що їх усі можна було
купити на сайті 10KWizard.com, заплативши 100 доларів за
річний абонемент. Як він пояснював це в електронному листі:

Тож візьмемо щось на кшталт NovaStar, яка була
субстандартною іпотечною компанією типу «кредитуй
та перепродавай», архетипом свого часу. Назви
[облігацій] були такі: NHAL2004-1, NHEL2004-2, NHEL 2004-3,
NHEL 2005-1 тощо. Уявімо, що в NHEL 2004-1 увійшли
позики за кілька перших місяців 2004 та кілька
останніх 2003 року, у 2004-2увійшли позики за середину року,
а в 2004-3 потрапила решта за 2004 рік. Можна було
дістати ті проспекти й швиденько перевірити, що
відбувається у сфері субстандартної іпотеки на ринку
кредитування й перепродажу. І тоді ви побачили б, що
на початку2004року іпотечні кредити зі змінною
ставкою 2/28 становили 5,85 % пулу, наприкінці 2004-го 
17,48 %, а в другій половині літа 2005-го  25,34 %.
Проте середній скорин/ кредитоспроможності клієнтів
у пулі, відношення бездокументних [без
підтвердження прибутків] позик до показників вартості та інші
чинники  все це залишалося досить статичним...
Суть у тому, що ці показники були відносно
статичними, але після того, як іпотеки видавали, реструк-
туризували й продавали, якість пулу знижувалась,
оскільки за тих самих середніх скорин/ів
кредитоспроможності та відношення кількості позик до
вартості ви отримували вищу ставку тільки за
рахунок іпотечних кредитів.

46



Якби ви ще в 2004-му поглянули на цифри, то чітко
побачили б зниження стандартів кредитування. На думку Бар-
рі, стандарти не просто впали, а сягнули дна. У дна навіть була
назва: субстандартна іпотека зі змінною ставкою,
негативною амортизацією та виплатою самих відсотків протягом
певного періоду. Вам, покупцеві будинку, надавалася
можливість нічого не платити, а просто приплюсувати відсотки, які
ви були винні банку, до загальної суми боргу. Неважко
зрозуміти, кому могли сподобатися подібні позики  тим, у кого
не було прибутків. Чого Баррі не міг збагнути, то це чому
кредитори взагалі були готові давати подібні позики. «Треба
стежити не за позичальниками, а за позикодавцями,  каже

він.  Позичальники, звісно, візьмуть усе, що ти їм
запропонуєш. Саме позикодавці мають проявляти витримку, і коли її
немає  стережися». Уже 2003 року він зрозумів, що
позичальники втратили будь-яке відчуття міри. На початок 2005-го він
побачив, що кредитори також.

Значна кількість менеджерів хедж-фондів часто
розводили теревені зі своїми інвесторами, тому ставилися до
квартальних звітів, як до звичайної формальності. Баррі було не до снаги
спілкуватися з людьми віч-на-віч, тому він уважав ці звіти
єдиною, найважливішою нагодою повідомити своїм

інвесторам, що він збирається робити надалі. В одному із
щоквартальних листів до інвесторів він ужив фразу, яка передавала його
думку щодо поточних подій: «пролонгація кредитування за
допомогою фінансових інструментів». Насправді багато людей
не могли виплачувати іпотеку старим способом, тож
кредитори вигадували нові інструменти, щоб мати змогу позичати
їм дедалі більше грошей. «Було очевидно, що кредитори
втратили міру, бо постійно понижували власні стандарти,
щоб збільшити обсяг позик»,  пояснює Баррі. Він розумів,
чому вони так роблять: вони не залишали ці позики собі,
а продавали їх Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo та
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решті, які перетворювали їх на облігації та реалізовували, поки
ціна не впала. Зрештою, як гадав Баррі, субстандартну іпотеку
купували люди з «дурними грошима». Він також узявся їх
вивчати, але згодом.

Тепер Баррі стикнувся з проблемою тактики інвестування.
Різні поверхи, чи то пак транші, субстандартних іпотечних
облігацій мали одну спільну ознаку: облігації не можна було
«коротко» продати. Аби взяти коротку позицію з акцій чи
облігацій, треба спочатку їх позичити, а ці транші іпотечних
облігацій були дуже маленькими, їх було неможливо відшукати.
Можна було їх купувати чи не купувати, але не можна було
грати з ними на пониження  на ринку субстандарних
іпотечних кредитів просто не було місця людям, які скептично
ставилися до цієї системи. Навіть якщо ви були абсолютно певні,
що весь ринок субстандартного кредитування приречений, то
зробити із цим нічого не могли. Не можна брати коротку
позицію щодо житла. Можна «вкоротити» акції житлобудівних
компаній, скажімо, Pulte Homes або Toll Brothers, але це було
надто дорого, складно й небезпечно. Ціни на акції могли
зростати набагато довше, ніж це витримав би гаманець Баррі.

Кілька років по тому він відкрив для себе кредитні де-
фолтні свопи. Кредитний дефолтний своп був незрозумілим,
бо насправді це був зовсім не своп. Це був страховий поліс,
зазвичай виданий на корпоративну облігацію, з оплатою
страхових внесків раз на півроку й фіксованим строком.
Наприклад, щоб купити десятирічний кредитний дефолтний своп
на $ 100 млн на облігації General Electric, доведеться щороку
виплачувати $ 200 тис. Максимальна сума, яку ви могли б
втратити,  два мільйони: по $ 200 тис. щороку упродовж
десяти років. Найбільша сума, яку ви могли заробити,
становила сто мільйонів доларів, якщо General Electric порушать
боргові зобов язання в будь-який момент протягом цих
десяти років і власники облігацій нічого не виправлять. Це була
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гра з нульовою сумою: якщо ви заробите 100 мільйонів, то
людина, яка продала вам ці кредитні дефолтні свопи, втратить
100 мільйонів. Також це була асиметрична гра, подібна до
ситуації, коли гроші ставлять на число рулетки. Найбільше,
що ви могли втратити, це фішки, які виклали на стіл, але якщо
випадало ваше число, ви заробляли на своїх грошах у
тридцять, сорок, навіть п ятдесят разів більше. «Кредитні
дефолтні свопи розв язали мою проблему необмежених ризиків, 
каже Баррі.  Якщо я купував кредитний дефолтний своп, то
ризики були чіткими й визначеними, а виграш міг
перевищувати вкладену суму в багато разів».

Він уже мав досвід операцій з корпоративними
кредитними дефолтами свопами. А у 2004-му він почав скуповувати
страхові поліси компаній, які, на його думку, могли
постраждати від краху ринку нерухомості: будівельні фірми, іпотечні
оператори тощо. Але цього було замало. Хоча ці компанії
могли зазнати втрат через крах на ринку нерухомості, не було
жодної гарантії, що вони збанкрутують. Він хотів знайти
надійніший спосіб зіграти проти субстандартного іпотечного
кредитування. 19 березня 2005 року Майкл Баррі сидів на
самоті у своєму офісі із замкненими дверима й опущеними
шторами, читав хитромудру книжку про кредитні деривати-
ви, і раптом йому спало на гадку  кредитні дефолтні свопи
на субстандартні іпотечні облігації!

Ця ідея прийшла до Баррі, коли він читав книжку про
еволюцію та створення американського ринку облігацій
компанією J.P. Morgan у середині 1990-х, про перші корпоративні
кредитні дефолтні свопи. Він дійшов до уривку, де
пояснювалося, для чого банкам узагалі знадобилися кредитні
дефолтні свопи. Причина не була очевидною: зрештою,
найкращий спосіб уникнути ситуації, коли General Electric порушать
боргові зобов язання,  взагалі нічого не позичати General
Electric. Спершу кредитні дефолтні свопи стали знаряддям
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для хеджування. Наприклад, деякі банки позичили General
Electric більше, ніж планували, бо GE попросили їх про це,
а ще банки не хотіли втрачати старих добрих клієнтів. Інші
банки ставили під сумнів доцільність надання кредитів GE.
Проте вже незабаром ці нові деривативи стали інструментом
спекуляції  багато людей робили ставки на вірогідність
дефолту GE. Тоді до Баррі дійшло: Уолл-стрит мусить так само
вчинити із субстандартними іпотечними облігаціями. З
огляду на те, що відбувалося на ринку нерухомості (а також на
те, чим займалися субстандартні іпотечні компанії), багато
розумних людей захотіли б поставити на субстандартні
іпотечні облігації. І єдиний спосіб це зробити  купити
кредитний дефолтний своп.

Кредитний дефолтний своп міг розв язати найбільшу
проблему, що заважала втіленню ідеї Майка Баррі,  час. Він
розраховував, що якість субстандартних іпотечних кредитів,
виданих на початку 2005 року, має неодмінно погіршитися.
Але оскільки процентна ставка була штучно занижена й не
переглядалася протягом двох років, мало минути
щонайменше два роки. Субстандартні іпотеки майже завжди видавалися
зі змінною ставкою, хоча перші два роки мали фіксовану
ставку як рекламний хід. Іпотека, створена на початку 2005 року
з фіксованою ставкою в 6 % протягом перших двох років,
у 2007-му підскочить до 11 % і спровокує хвилю дефолтів.
Слабке цокання, що чутиметься від цих позик, із часом
тільки гучнішатиме, допоки багато людей не запідозрять, як і він,
що це бомби. Щойно це станеться, ніхто не захоче продавати
страховку на субстандартні іпотечні облігації. Треба було
викладати фішки на стіл негайно і чекати, поки казино не
прокинеться й не змінить ставку в грі. Кредитний дефолтний
своп на субстандартну іпотечну облігацію строком на
тридцять років  це, по суті, ставка тривалістю в тридцять років.
Але Баррі розрахував, що на її виплату піде тільки три.
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Єдина проблема полягала в тому, що такої речі, як
кредитний дефолтний своп на субстандартну іпотечну облігацію,
не існувало. Принаймні, Баррі такої не знав. Йому доведеться
підштовхнути великі фірми Уолл-стрит до створення цього
інструмента. Але які фірми? Якщо він матиме рацію і падіння
ринку нерухомості таки відбудеться, то ці фірми, на яких
тримається сам ринок, неодмінно втратять великі суми. Баррі
не бачив сенсу купувати страховку в банків, які вийдуть із гри,
щойно прийде час платити за рахунками. Він навіть не став
телефонувати Bear Stearns і Lehman Brothers, оскільки вони
займали більш уразливу позицію на ринку іпотечних облігацій, ніж
інші фірми. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank
of America, UBS, Merrill Lynch та Citigroup мали, на думку Баррі,
найбільше шансів пережити фінансовий крах. Він зателефонував
до всіх цих компаній. У п ятьох так і не збагнули, про що він їм
розповідав, а дві зв язалися з ним знову й заявили, що хоча
наразі цього ринку не існує, незабаром він може з явитися.
Протягом трьох наступних років кредитні дефолтні свопи на суб-
стандартні іпотечні облігації утворять ринок на трильйони
доларів, а великі фірми Уолл-стрит зазнають збитків на сотні
мільярдів. Проте коли Майк Баррі задрочував ці фірми на
початку 2005-го, тільки Deutsche Bank і Goldman Sachs проявили хоч
якийсь інтерес до продовження розмови. Наскільки розумів
Баррі, жодна людина на Уолл-стрит не бачила того, що бачив він.

Він почав відчувати, що відрізняється від інших людей,
перш ніж зрозумів, чому. Коли Баррі було два роки, у нього
розвинулася рідкісна форма раку, і внаслідок операції з
видалення пухлини він утратив ліве око. Одноокий хлопчик
дивиться на світ інакше, ніж інші, але з часом Майк Баррі почав
розглядати цю буквальну особливість з більш символічної
точки зору. Дорослі постійно наполягали, щоб він дивився
людям у вічі, особливо під час розмови. «Я роблю неймовірне
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зусилля, щоб подивитися комусь у вічі,  каже він.  Тому
знайте  якщо я на вас дивлюся, це означає, що я вас не

слухаю». Його ліве око не бажало налаштовуватися на жодного
співрозмовника. Коли Баррі опинявся в ситуації
спілкування і намагався з кимось поговорити, то людина, до якої він
звертався, поступово відсувалася ліворуч. «Я навіть не знаю,
як це зупинити,  каже він,  тож люди продовжують
сунутися ліворуч, поки не опиняються геть по лівий бік від
мене, а я намагаюся не рухати головою. Виходить так, що
я повертаюся праворуч, при цьому дивлячись своїм
здоровим оком ліворуч, через ніс».

Він вирішив, що скляне око стало причиною, з якої
особиста взаємодія з іншими людьми майже завжди

закінчувалася для нього погано. Йому було до сказу важко розрізняти
невербальні засоби спілкування, а вербальні він часто
сприймав більш буквально, ніж малося на увазі. Він щосили
намагався бути ввічливим, але виходило тільки гірше.
«Компліменти мені ніколи не давалися,  розповідає Баррі.  Я ще
змалечку збагнув, що як роблю комусь комплімент, то завжди
ображаю людину». («А ви маєте гарний вигляд, як на свою вагу.
Яка чудова сукня  ви її самі пошили?») Скляне око Баррі
стало його особистим виправданням того факту, що він не міг
ужитися в соціумі. Око сльозилося, плакало й вимагало
постійної уваги. Й інші діти ніколи не давали йому про це забувати.
Вони називали Баррі зизооким, хоча він таким не був. Щороку
вони благали його вийняти скляне око з очниці, але коли він

виконував прохання, протез викликав огиду, на нього
потрапляла інфекція, а Баррі ставав дедалі відлюдькуватішим.

Баррі вважав, що скляне око стало джерелом кількох
особливих рис його характеру. Наприклад, він був схиблений
на справедливості. Коли він помічав, що зірок баскетболу
не так часто викликають на пробіжку, як менш відомих
гравців, то він просто горлав до суддів. Зрештою Баррі покинув
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дивитися баскетбол, бо несправедливість убила в ньому весь
інтерес до цього спорту. Попри те, що він був завзятим
суперником і гарним спортсменом, з міцною статурою й фізично
витривалим, він був байдужий до командних видів спорту.
І око допомагало це пояснити, бо ж у більшості командних
ігор використовувався м яч, а хлопчик з поганим
просторовим і обмеженим периферійним зором не міг добре вправля-
тися з м ячем. Він пробував утвердитись у ролях гравців, які
менше взаємодіяли з м ячем в американському футболі, але
око випадало з очниці, коли він надто сильно когось штурхав.

Окрім того, Баррі не дуже чітко розрізняв, де
закінчуються його фізичні обмеження і починаються психологічні, але
він припускав, що в основі тих і інших лежить скляне око. Він
ненавидів несправедливі ситуації, коли тренери обирали собі
улюбленців. Судді, що не зважали на порушення, доводили
його до сказу. Він обрав плавання, оскільки цей спорт не
вимагає практично ніякої соціальної взаємодії. Жодних гравців
у команді. Жодних непорозумінь. Ти просто пропливаєш за
певний час дистанцію, а там  виграєш або програєш.

Згодом навіть Баррі перестав дивуватися, чому він
проводить так багато часу на самоті. Незадовго до тридцятиріччя
він почав уважати себе людиною, у якої немає друзів. Він
пройшов старші класи в школі «Санта-Тереза» в Сан-Хосе,
потім  Університет Каліфорнії та Медичну школу при
Університеті Вандербільта, і не зміг створити жодних тривалих
стосунків. Усі його дружні стосунки створювалися й
підтримувалися письмово, через електронну пошту. З двома людьми,
яких Баррі вважав своїми справжніми друзями, він був
знайомий протягом двадцяти років, але особисто вони бачилися
не більше восьми разів. «Я від природи не потребую друзів, 
каже він.  Я щасливий у своїй голові». Якимось чином він
зумів двічі одружитися. Його перша жінка мала корейське
походження, і все закінчилося тим, що вона переїхала жити
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в інше місто («Вона часто скаржилася, що мені більше
подобається ідея стосунків, аніж самі стосунки»), а з другою жінкою,
яка має американське та в єтнамське коріння і з якою він і досі
одружений, Баррі познайомився на сайті Match.com. У своєму
профілі на Match.com він чесно описав себе як «одноокого сту-
дента-медика з незграбними манерами в спілкуванні та
боргами за навчання на 145 тисяч». Він був поведений на відвертості
майже так само, як на справедливості.

Одержимість  ось іще одна риса характеру, яку Баррі
вважав своєю особливістю. У нього в голові не було «зони
помірного клімату». Або ідеї ставали нав язливими, або він не
цікавився темою взагалі. У цієї риси був явний недолік 
наприклад, у Баррі виникали проблеми, коли треба було зобразити
інтерес до клопотів і поривань інших людей. Але були й
переваги. З самого малечку він мав фантастичну здатність
зосереджуватися і вчитися, з викладачами чи без них. І коли ця здатність
збігалася з його інтересами, навчання давалося дуже легко так
легко, що на останніх курсах в Університеті Каліфорнії Баррі міг
приділяти увагу як англійській мові, так і економіці, та ще й
набув достатнього досвіду, щоби бути прийнятим до найкращих
медичних шкіл країни. Він приписував своє незвичайне вміння
зосереджуватися тому факту, що його мало цікавила взаємодія
з іншими людьми, а взаємодія з людьми мало цікавила його,
позаяк... ну, він був готовий довести, що практично всі події
в його житті були спричинені штучним лівим оком.

Завдяки цій здатності зосереджуватися й працювати
Баррі виділявся навіть серед студентів-медиків. Якось у 1998-му,
коли він проходив стажування у відділенні нейрології Стен-
фордської лікарні, то обмовився перед начальством, що не спав
дві ночі поспіль між чотирнадцятигодинними лікарняними
змінами, бо розбирав і наново збирав свій комп ютер, щоб той
швидше працював. Начальство відправило його до психіатра,
який діагностував у нього біполярний розлад. Баррі одразу ж
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збагнув, що діагноз поставлено неправильно. Яким чином це
міг бути біполярний розлад, коли він ніколи не почувався
пригніченим? Чи радше він почувався пригніченим тільки
тоді, коли доводилося робити обходи і вдавати, що його, на
відміну від теорії, цікавить медична практика? Баррі став
лікарем не тому, що йому подобалася медицина, а тому, що
не вважав медичну школу надто складною. Однак сама
лікарська практика викликала в нього нудьгу чи огиду. Про його
першу зустріч із макроскопічною анатомією: «Від
споглядання того, як люди закинули чиїсь ноги собі на плечі й понесли
їх до умивальника, щоб змити калові маси, мене мало не
вивернуло. З мене було досить». Про його почуття до пацієнтів:
«Я хотів допомагати людям, але не дуже».

Баррі по-справжньому цікавився комп ютерами, проте
не самими приладами, а їхньою здатністю сприяти ще одній
одержимості завдовжки в життя  дослідженню внутрішніх
механізмів фондового ринку. Іще в початковій школі батько
показав йому на останній газетній сторінці зведені таблиці цін
на акції, а потім сказав, що фондовий ринок  це осередок
шахраїв, якому ніколи не можна довіряти, тим паче вкладати
туди гроші. Ця тема зачарувала Баррі. Іще з дитинства він хотів
укласти цей світ чисел у логічні рамки. На дозвіллі він почав
читати книжки про ринок. Дуже швидко він побачив, що немає
жодної логіки в усіх цих таблицях, графіках, хвилях і
нескінченних теревенях численних ринкових профі, яким
доводилося розкручувати самих себе. Потім луснула бульбашка дотко-
мів, і раптом увесь фондовий ринок втратив будь-який сенс.
«Наприкінці дев яностих я мало не почав асоціювати себе з
інвестором, що використовує вартісний підхід. Бо вирішив, що,
зрештою, коїться справжнє божевілля»,  каже Баррі. Ця
стратегія фінансового ринку була сформована протягом Великої
депресії Бенджаміном Ґремом: «інвестування у вартість»
означало безперервний пошук компаній, які були настільки
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немодними чи недооціненими, що їх можна було придбати за
суму, меншу від ліквідної вартості. У своїй найпростішій формі
інвестування у вартість відбувалося за конкретною формулою,
але згодом воно набуло нових модифікацій  і одну з них
використовував для керування своїми грошима Воррен Баффетт,
учень Бенджаміна Ірема та найвідоміший інвестор у вартість.

Баррі вважав, що інвестування не можна звести до
формули або ж знайти собі приклад для наслідування. Що більше
він вивчав Баффетта, то більше переконувався, що його
неможливо скопіювати. І справді, урок, отриманий від
Баффетта, був таким: щоб досягти дивовижного успіху, треба бути
навдивовижу особливим. «Якщо ви хочете стати великим
інвестором, то треба все робити по-своєму,  каже Баррі. 
У певний момент я збагнув, що Воррен Баффетт, попри те, що
мав перевагу навчатися в Бена Ґрема, не копіював його, а
пішов власним шляхом, керував грошима, як йому заманеться,
за своїми власними правилами... Я також миттєво засвоїв
ідею, що в жодній школі вас не навчать, як стати великим
інвестором. Якби така школа існувала, вона була б найпопу-
лярнішою у світі, а плата за навчання сягала б неймовірних
розмірів. Тому, напевне, її не існує».

Науку інвестування треба було опановувати самотужки,
у свій власний спосіб. У Баррі не було реальних грошей, щоб
робити інвестиції, і все одно він проніс свою пристрасть крізь
старші класи, коледж і медичну школу. Він дістався до Стен-
фордської лікарні, не відвідавши жодного курсу з бухгалтерії
чи фінансів, не кажучи вже про досвід роботи в якійсь фірмі
з Уолл-стрит. Він мав приблизно $ 40 тис. готівкою, на
противагу $ 145 тис. боргів за навчання. Попередні чотири роки він
вправлявся в лікарняній практиці. І попри все, у нього
знайшовся час на те, щоб стати неабияким фінансовим експертом.
«Час  нестійка величина»,  написав він якось недільного
ранку 1999 року в електронному листі до одного зі своїх друзів:
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Вечір може пролетіти непомітно, а може
розтягнутися на 5 годин. Як, напевно, і ви, я продуктивно
заповнюю прогалини, які більшість людей проводять
у бездіяльності. Моє прагнення до продуктивності,
мабуть, коштувало мені першого шлюбу, а кілька днів
тому мало не позбавило мене нареченої. Іще до того,
як я пішов у коледж, серед військових побутувала
приказка: «До дев ятої ранку ми встигаємо більше, ніж
решта людей за весь день»,  і я гадав, що «встигаю
більше, ніж військові». Як відомо, деякі обрані
особистості беруться до певних справ з таким завзяттям,
яке перевершує ВСЕ ІНШЕ.

Баррі не страждав на біполярний розлад. Він просто був
ізольованим і відчуженим, хоч насправді не почувався
самотнім чи глибоко нещасним. Він не розглядав свою особистість

як трагедію, а, навпаки, вважав, що такий особливий характер
дає йому змогу зосереджуватись краще, ніж інші люди. І все це,
на його думку, сталося завдяки формувальному впливу його
штучного ока. «Ось чому я вирішив, що інші люди вважають

мене особливим,  пояснює він.  Ось чому я сам уважаю себе
особливим». Оскільки Баррі вважав себе особливим, то події,
які відбулися з ним після зіткнення з Уолл-стрит, видалися

йому далеко не такими химерними, якими були насправді.
Однієї пізньої ночі в листопаді 1996-го, чергуючи в

кардіологічному відділенні лікарні Святого Томаса, що в Нешві-
лі, штат Теннессі, Баррі скористався лікарняним

комп ютером, щоб зайти на форум techstocks.com. Там він створив гілку
повідомлень, присвячену інвестуванню у вартість.
Прочитавши всю можливу літературу про інвестування, він вирішив
дізнатися трохи більше про «інвестування в реальному світі».
Ринок охопила манія інтернет-акцій. Десь 1996 року сайт
інвестування в Кремнієву долину не вважався вдалим місцем
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для поміркованого інвестора у вартість. Проте вони туди
заходили у великих кількостях, і кожен  зі своєю точкою зору.
Дехто бурчав з приводу самого факту, що якийсь лікар доладно
розмірковує про інвестиції, але з часом Баррі набув авторитету
в дискусіях. Лікар Майк Баррі, як він завжди підписувався,
відчував, що відвідувачі його гілки дослухаються до його порад
і заробляють на цьому.

Щойно збагнувши, що всього навчився від відвідувачів
форуму, він пішов звідти й створив те, що на той час уважало-
ся дивною формою спілкування, а згодом було названо блогом.
Він працював на шістнадцятигодинних змінах у лікарні, тому
блогом займався переважно між північчю й третьою годиною
ночі. У блозі він розповідав про свої операції на фондовому
ринку й аргументував свої дії. На нього виходили люди. Як
сказав фондовий менеджер великого вартісного фонду у
Філадельфії: «Перше, про що я подумав: коли він цим займається?
Він же інтерн, медик. Я бачив тільки результати не-медичної
діяльності, й вони були просто неймовірні. Він показує свої
фінансові операції. А люди стежать за ними в реальному часі.
Він займається інвестуванням у вартість  просто під час
бульбашки доткомів. Він купує вартісні акції, ми робимо те саме.
Але ми втрачаємо гроші. Ми втрачаємо клієнтів. А тоді раптом
він іде пробоєм. Його прибутки сягають п ятдесяти відсотків.
Це неймовірно. Він неймовірний. І не тільки ми це бачимо».

Майк Баррі не знав напевне, хто стежить за його
фінансовими операціями, але зумів визначити, у якій сфері вони
працювали. Його перші читачі прийшли з EarthLink і AOL.
Випадкові відвідувачі. Проте незабаром вони перестали бути
випадковими. На сайт Баррі заходили люди зі взаємних
фондів на кшталт Fidelity та з великих інвестиційних банків
Уолл-стрит на кшталт Morgan Stanley. Якось він висвітлив
стан індексних фондів Vanguard і практично одразу ж
отримав від їхніх адвокатів лист із забороною подальших проти¬
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правних дій. Баррі підозрював, що серйозні інвестори можуть
навіть діяти за схемами, викладеними в його блозі, але не мав

жодного уявлення про те, ким вони були. «Ринок знайшов
його,  каже менеджер взаємного фонду з Філадельфії.  Він
розпізнавав закономірності, яких більш ніхто не бачив».

На той час, коли Баррі прийшов на стажування до
відділу нейрології Стенфордської лікарні, а це було у 1998-му,
робота, яку він виконував між північчю й третьою ночі,
перетворила його на невеличкий, проте значущий осередок у країні
інвестування у вартість. На той час загальне захоплення інтер-
нет-акціями вийшло з-під контролю й докотилося до медичної
школи при Стенфордському університеті. «Переважно стаже-
ри, а також дехто з викладацького персоналу були
зачаровані бульбашкою доткомів,  каже Баррі.  Меншість, хоч
не така вже й маленька, займалися купівлею акцій та
обговорювали все на світі  Polycom, Corel, Razorfish, Pets.com,
TIBCO, Microsoft, Dell, Intel були серед тих, що їх я запам ятав
з розмов, але біїїьшість цих назв мій мозок фіїїьтрував як та-
несмішітьмене-дот-ком... А я тримав рота на замку, бо не хотів,
аби вони дізналися, що я займаюся не лише медициною. Я

гадав, що наживу собі багато лиха, коли лікарі побачать, що я не
віддаюся медицині на всі сто десять відсотків».

Той, хто піїслується про створення видимості достатньої
відданості медицині, мабуть, недостатньо відданий медицині.
Що далі Баррі просувався сходами медичної кар єри, то більше
відчував, що його сковують проблеми, пов язані з реальними
людьми. Він спробував ненадовго сховатися в патологічній
анатомії, де люди люб язно перебували в мертвому стані, але
й це не допомогло. («Мертві люди, мертві органи. А потім іще
біїїьше мертвих людей і мертвих органів. Я вирішив, що мені
потрібне щось більш інтелектуальне, черепно-мозкове».)

Він повернувся до Сан-Хосе, поховав батька, вдруге
одружився й отримав від експертів хибний діагноз «біполярний
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розлад», а тоді закрив свій сайт і оголосив, що йде з нейроло-
гії, щоб стати інвестиційним менеджером. Завідувач кафедри
нейрології у Стенфорді вирішив, що Баррі з їхав з глузду, і
порадив йому взяти річну відпустку, щоб ще раз усе
обміркувати, але Баррі вже давно все обміркував. «Мені здавалася
захопливою й досить певного,  каже він,  ідея, що коли

я зможу добре керувати капіталом, то досягну успіху в житті,
і що тоді не матиме значення, як мене сприймають інші, хоча
я відчував, що десь у глибині я добра людина». Через те, що
його активи становили $ 40 тис., а борги за навчання  $145 тис.,
постало питання, яким саме капіталом він управлятиме. Його
батько помер у результаті ще одного хибного діагнозу (лікар
не помітив раку на рентгенівському знімку), і після його
смерті родина отримала невеличку компенсацію. Батько Баррі
засуджував ринок цінних паперів, але саме завдяки виплатам
після його смерті Майк зміг туди потрапити. Його мати
доклала $ 20 тис. зі своєї частки компенсації, а троє братів  по
$ 10 тис. зі своїх. З цим капіталом лікар Майк Баррі відкрив
Scion Capital. (У дитинстві він обожнював книжку «Нащадки
Шаннари» (The Scions of Shannara.) Він написав претензійну
замітку, щоб залучити до справи когось, окрім кровних
родичів. «Мінімальна частка капіталу для інвесторів має становити
$ 15 млн»,  стверджувалося в ній, і це була цікава заява,
оскільки в такий спосіб Баррі виключав із цього списку не
тільки себе, а й фактично всіх своїх знайомих.

Поки він намагався розгорювати собі приміщення під
офіс, купити меблі й відкрити брокерський рахунок, то
отримав кілька несподіваних телефонних дзвінків. Перший
надійшов від Gotham Capital, великого інвестиційного фонду
з Нью-Йорка. Gotham був заснований гуру інвестування у
вартість на ім я Джоел Ґрінблатт. Баррі читав книжку Ґрінблатта
«Як стати генієм фондового ринку». («Назва огидна, але
книжка мені сподобалася».) Люди Ґрінблатта сказали Баррі, що вже
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певний час заробляють гроші на його ідеях і хочуть робити це
і надалі. Тож чи дозволить Майк Баррі Gotham вкласти
інвестиції в його фонд? «Зателефонував Ґрінблатт власного
персоною і сказав, що чекав того моменту, коли я покину медицину».
Gotham купили Баррі та його дружині квитки до Нью-Йорка
(то було вперше, коли Майкл Баррі летів у Нью-Йорк, і
вперше  бізнес-класом) і зняли їм номер у готелі Intercontinental.

Готуючись до зустрічі з Ґрінблаттом, Баррі не знаходив собі
місця від хвилювання (так з ним траплялося завжди перед
особистим знайомством з людьми). Його трохи заспокоював
той факт, що робітники Gotham уже читали велику частину
його доробку. «Якщо ви спочатку мене читали, а вже потім зі
мною зустрічаєтесь, то знайомство проходить нормально, 
каже Баррі.  Якщо я зустрічаюся з людьми, які не читали моїх
заміток, то знайомство майже ніколи не закінчується нічим
добрим. Так було навіть у старших класах, навіть із
викладачами». Він скидався на такий собі об єкт дегустації  ви мали
скласти свою думку про нього, перш ніж побачите його на
власні очі. А в цьому випадку Баррі взагалі перебував у
невигідному становищі, бо не знав навіть, як мають одягатися
впливові інвестиційні менеджери. «Він зателефонував мені за день
до зустрічі,  розповідає один з його друзів по листуванню,
професійний інвестиційний менеджер,  і спитав: Що мені
вдягнути?  У нього навіть краватки не було. Був один синій
піджак, для похорону». Це було чергове дивацтво Майка
Баррі. У листах він висловлювався формально, навіть дещо сухо,
а вдягався, мов на пляж. Дорогою до офісу Gotham він
запанікував і завернув до магазину Tie Rack по краватку.

Він прибув до великої нью-йоркської інвестиційної
фірми, вдягнений так офіційно, як ніколи в житті, і побачив, що
всі його партнери носять футболки й спортивні штани.
Розмова відбувалася так:

 Ми хочемо дати вам мільйон доларів.
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 Перепрошую?
 Ми хочемо купити чверть вашого хедж-фонду. За

мільйон доларів.
 Невже?

 Так. Ми пропонуємо мільйон.
 Після сплати податків!

Так склалося, що в Баррі була мрія  одного дня він
хотів почути, що коштує мільйон доларів, причому після
сплати податків. У будь-якому разі, він видав останню фразу, іще
до ладу не збагнувши, що саме потрібно цим людям. І вони
погодилися! Тієї миті, завдяки тому, що він писав у
своєму блозі, Майк Баррі перетворився зі студента-боржника
з від ємним показником капіталу в $ 105 тис. на мільйонера
з кількома визначними позиками. Баррі не знав, що то був
перший випадок, коли Джоел Ґрінблатт вчинив щось подібне.
«Просто він був вочевидь талановитим, а таких людей
небагато»,  каже Ґрінблатт.

Невдовзі після цієї дивної зустрічі йому зателефонували
зі страхової холдингової компанії White Mountains. Нею
управляв Джек Бірн, людина з найближчого оточення Воррена
Баффетта, і вони вже говорили з Gotham Capital. «Ми не знали, що
ви продаєте частку своєї компанії»,  сказали вони, а Баррі
пояснив, що сам цього не знав, допоки кілька днів тому йому
не запропонували мільйон доларів, після сплати податків.
Виявилося, що White Mountains також уважно стежили за
діяльністю Майкла Баррі. «Найбільше нас заінтригував той факт, що
він був ординатором у відділенні нейрології,  розповідає Кіп
Обертінґ, який на той час працював у White Mountains.  Коли
він, чорт забирай, встигав цим займатися?» За дещо меншу
частку Баррі отримав від White Mountains $ 600 тис., а також
обіцянку, що вони відправлять йому $ 10 млн для подальшого
інвестування. «Так, він був єдиним, кому ми дали гроші, просто
знайшовши його в Інтернеті і зателефонувавши».
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Протягом першого року в цьому бізнесі лікар Майк Баррі
побіжно стикнувся з соціальним аспектом інвестиційного
менеджменту. «Зазвичай не виходить отримати якісь гроші, не
зустрівшись із людьми,  розповідає він,  і зазвичай мені не
подобається перебувати в людському товаристві. І ті, хто зі мною
спілкується, зазвичай це відчувають». Він відвідав конференцію,
яку влаштував Bank of America з метою представити багатим
інвесторам нових фондових менеджерів, і учасники конференції
відчули цю особливість Баррі. У своїй промові він заявив, що
спосіб, яким вони оцінюють свої ризики, достоту ідіотський.
Вони оцінювали ризики через волатильність  діапазон, у
якому ціна на акції чи облігації коливалася протягом останніх
кількох років. Реальні ризики не залежали від волатильності,
вони залежали від нерозумних інвестиційних рішень.
«Загалом,  пояснював Баррі згодом,  найбагатші з багатіїв та їхні
представники погоджувалися, що більшість менеджерів були
посередніми і найкращі з них домагалися середньої
прибутковості, а рівень волатильності був нижчим від середнього. Згідно
з цією логікою, долар, який сьогодні продається за 50 центів,
завтра  за 60, а післязавтра  за 40, якимось чином коштує
дешевше, ніж долар, що продається за 50 центів три дні поспіль.
Я заявив, що можливість купити його за 40 центів  це гарна
нагода, а не ризик, і що долар так само коштує один долар». Його
промову зустріли тишею, а ланч він з їв на самоті. Він сидів за
одним із великих круглих столів і спостерігав за людьми, які
сиділи за іншими столами й весело плескали язиками.

Коли він спілкувався з людьми особисто, то ніколи не міг
збагнути, що ж їх відлякує  його ідеї чи його характер. Він
детально вивчив біографію Воррена Баффетта, що якимось
чином примудрився зажити шаленої популярності й великого
успіху. Замолоду Баффетт також зазнавав проблем у
спілкуванні. Він скористався курсом Дейла Карнеґі, щоб навчитися
більш плідно взаємодіяти з рештою людства. Майк Баррі
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досягнув повноліття за іншої культури грошей. Дейла Карнеґі
замінив Інтернет. У Баррі не було необхідності зустрічатися
з людьми. Він міг оголосити свою позицію онлайн і чекати,
поки на нього вийдуть інвестори. Він міг висловлювати свої
хитромудрі думки й чекати, поки люди їх прочитають та
передадуть йому гроші для інвестицій. «Баффетт був для мене
занадто популярним,  каже Баррі.  3 мене ніколи не вийде
такого собі доброзичливого дідуся».

Майка Баррі влаштовував такий метод залучення
інвестицій. Більш того, він був дієвим. Стартовий капітал Scion
Capital становив трохи більше мільйона доларів  внески від
матері та братів, а також його власний мільйон, після сплати
податків. Протягом першого повного року компанії Баррі,
2001-го, S&P 500 впав на 11,88 %, Scion збільшився на 55 %.

Наступного року S&P 500 знову впав, на 22,1 %, a Scion
продовжував зростати  на 16 %. Наступного року, 2003-го,
ситуація на фондовому ринку нарешті поліїїшилася, й індекс
підвищився на 28,69 %, проте Майк Баррі знов усіх
перевершив  його інвестиції зросли на 50 %. Наприкінці 2004-го
Майк Баррі керував $ 600 млн і відмовлявся від пропонованих
грошей. «Якби він заснував фонд тільки для того, щоб
збільшити суму інвестицій, то вже управляв би багатьма
мільярдами доларів,  каже менеджер нью-йоркського хедж-фонду,
який спостерігав за діями Баррі, що викликали в нього
дедалі більший подив.  Він улаштував Scion у такий спосіб, що
це було погано для бізнесу, але добре для інвестицій».

«Залучення інвестицій скидається на змагання в
популярності, але розумне інвестування  зовсім інша річ», 
написав Баррі своїм інвесторам, можливо, натякаючи, що їм
зовсім не обов язково любити свого інвестиційного

менеджера чи навіть знати його особисто.
У Воррена Баффетта був саркастичний партнер, Чарлі

Манґер, і він набагато менше, ніж Баффетт, переймався тим,
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що про нього думають люди. Ще 1995-го Манґер завітав до
Гарвардської бізнес-школи з промовою під назвою «Психологія
неправильних суджень». «Якщо ви хочете передбачити чиюсь
поведінку,  казав Манґер,  треба просто звернути увагу на
стимули цієї особи».  «Усім про це відомо  скажете ви, 
виголошував Манґер.  Я вважаю, що все життя належав до
найкращих п яти відсотків у своїй віковій групі  до когорти
людей, які найкраще розуміються на силі мотивації, і все своє
життя я її недооцінював. Щороку я неодмінно отримую сюрприз,
який дедалі ширше розсуває рамки мого світогляду».
Керівництво FedEx ніяк не могло змусити нічну зміну працювати швидше.
Вони випробували всі можливі методи, щоб пришвидшити
темпи роботи, але нічого не виходило  поки вони не почали
платити робітникам за зміну, а не погодинно. Xerox створив нові,
кращі апарати, але вони все одно продавалися гірше, ніж старі,
менш досконалі, машини  поки в компанії не збагнули, що
продавці отримують більші комісійні за продаж старих моделей.

Заяви Манґера багато в чому збігалися з думками Майка
Баррі щодо ринків і людей, які їх створювали. «Я прочитав ту
промову й сказав, що погоджуюсь із кожним його словом! 
додає Баррі.  У Манґера також є штучне око». Баррі дивився
на цю тему під власним кутом, який сформувався за часів його
медичної практики. Навіть у ситуаціях, де йшлося про життя
або смерть, лікарі, медсестри й пацієнти,  усі вони
керувалися поганими стимулами. Наприклад, у лікарнях з високою
ставкою реімбурсації за апендектомію хірурги видаляли більше
апендицитів. Ще один гарний приклад  еволюція
офтальмологічної хірургії. Протягом 1990-х офтальмологи будували
кар єри на операціях з видалення катаракти. Вони тривали по
півгодини, навіть менше, і все одно Medicare відшкодовувала
їм по 1700 доларів за раз. Наприкінці 1990-х Medicare урізали
реімбурсацію до 450 доларів за одну процедуру, і прибутки
хірургів-офтальмологів упали. Потім офтальмологи по всій
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Америці почали відкривати для себе незрозумілу й ризиковану
операцію під назвою «радіальна кератотомія», і почала швидко
розвішатися хірургічна корекція незначних проблем зору.
Процедура, яку ще не встигли належним чином вивчити, була
представлена як панацея для тих, хто потерпає від контактних лінз.
«Насправді,  каже Баррі,  мотивація була проста:
зберегти свої прибутки, що могли сягнути одного-двох трильйонів,
і вони знайшли для себе виправдання. Зрештою медики
погодилися, що треба чимшвидше замінити радіальну кератотомію
менш небезпечною процедурою, і так народився Lasik».

Отже, започаткувавши власний бізнес, Майк Баррі
пересвідчився, що має правильну мотивацію. Його не
влаштовував спосіб, у який вели свої справи типові менеджери хедж-
фондів. Вони, як і більшість, брали 2 % від угоди, а це означало,
що менеджери хедж-фондів отримували зарплатню просто за
рахунок того, що накопичували купу чужих грошей. Scion
Capital брала в інвесторів гроші тільки на безпосередні
витрати  а це зазвичай становило менше одного відсотка від

вкладу. Щоб заробити щось для себе, Баррі мав примножити гроші
інвесторів. «Подумайте про виникнення Scion,  каже один із
перших інвесторів Баррі.  У чоловіка немає грошей, а він іще
й відмовляється від комісійних, які в будь-якому хедж-фонді
сприймаються як належне. Це було нечувано».

Від самого початку Scion Capital зазнали шаленого, мало
не абсурдного успіху. Влітку 2005-го, коли індекс широкого
фондового ринку впав на 6,84 %, інвестиції фонду Баррі
зросли на 242 %, і він відмовлявся залучати нових інвесторів.
Здавалося, злети й падіння фондового ринку не мали жодного
значення для клієнтури Майка Баррі, який вдало знаходив
нові місця для інвестицій. Він не використовував принцип
важеля, не брав коротку позицію з акцій. Він не займався
нічим особливим  просто купував звичайні акції, він не
робив нічого складного  тільки сидів у своєму офісі й перечи¬
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тував фінансову документацію. Десь за 100 доларів на рік він
став власником абонементу 10-К Wizard. Увесь відділ з
прийняття рішень у Scion Capital складався з одного хлопця, що
сидів у кімнаті з опущеними шторами й зачиненими дверима
і копирсався в загальнодоступній інформації та даних на 10-К
Wizard. Він шукав судові постанови, акти виконання робіт,
зміни в державному регулюванні  все, що могло змінити
вартість якоїсь компанії.

Частенько Баррі робив, як він сам казав, «фе»-інвестиції.
У жовтні 2001 року він пояснив цю концепцію в одному з
листів до інвесторів: «Інвестування в стилі фе  полягає в тому,
щоб виявляти особливу, аналітичну зацікавленість в акціях,
першою реакцією на які є вигук фе! ».

Гарним прикладом була корпорація Avant!. Баррі натрапив
на неї, шукаючи в новинах слово «прийнято». Він розумів, що
стоїть скраєчку ігрового поля, і йому потрібні нестандартні
способи, щоб обернути гру на свою користь, а це зазвичай
означало, що треба знайти дивні ситуації, про які світ майже
нічого не знає. «Я не шукав у новинах згадки про афери чи
шахрайства,  каже він.  Я не хотів пасти задніх, я мав грати
на випередження. Я шукав події, що відбувалися в судах
і могли призвести до укладення інвестиційної декларації.
Що до суду прийнято позов, прийнято скаргу, прийнято
ухвалу у справі». Суд прийняв на розгляд заяву від компанії
програмного забезпечення під назвою Avant! Corporation.
Компанію Avant! звинувачували в тому, що вони вкрали у своїх
конкурентів програмний код, на основі якого побудували весь свій
бізнес. Компанія мала $ 100 млн на банківських рахунках і досі
отримувала 100 мільйонів на рік у вільних грошових потоках
а її ринкова вартість становила лише 250 мільйонів! Майкл
Баррі почав копати, і коли він закінчив, то знав про корпорацію
Avant! більше, ніж будь-хто інший на планеті Земля. Він зумів
побачити, що навіть якщо керівництво сяде у в язницю (а воно
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таки сіло), а всі штрафи будуть оплачені, все одно Avant!
коштуватиме більше, ніж було заявлено на ринку. Більшість
інженерів компанії були китайцями, які сиділи в СІЛА на робочих
візах,  вони потрапили в пастку, тому не було жодного
ризику, що хтось із них утече, коли корабель піде на дно. Проте аби
заробити на акціях Avant!, Баррі мав протягом певного періоду
зазнавати втрат, бо поганий розголос так налякав інвесторів,
що їх почало нудити від акцій компанії.

Баррі придбав перші акції Avant! у червні 2001-го по 12
доларів за штуку. У той самий час керівництво Avant! опинилося
на обкладинці випуску Business Week під заголовком «Чи
окупиться злочин?». Ціна на акції впала, Баррі прикупив іще.
Керівництво Avant! опинилося за ґратами. Акції знов упали.
Баррі продовжував їх скуповувати, аж доки ціна не опустилася до
2 доларів за штуку. Він перетворився на найбільшого і єдиного
акціонера Avant! і почав тиснути на менеджерів компанії, щоб
ті нарешті почали щось змінювати. «Оскільки кримінальна
аура [колишніх гендиректорів] більше не заважає керівництву
працювати,  писав він новим босам,  Avant! має шанс
подбати про власних акціонерів». У серпні він надіслав черговий
електронний лист зі словами: «Через Avant! я й досі почуваюся
так, неначе сплю із сільською шльондрою. Байдуже, чи вона
вдовольняє мої потреби, патякати про це я все одно не
збираюся. Фактор залякування   просто розкішний. Я починаю
побоюватися, що як натисну на керівництво ще більше, то
матиму справу з китайською мафією». За чотири місяці акції
Avant! уже продавалися по 22 долари за штуку. «Класичний
прийом Майка Баррі,  каже один з його інвесторів.  Ціни
на акції злітають удесятеро, тільки спершу вдвічі знижуються».

Більшість інвесторів не в захваті від подібних пасьянсів,
але, на думку Баррі, то була основа інвестування у вартість.
Така в нього була робота  голосно висловлювати незгоду
3 громадською думкою. І він не міг би цим займатися, якби діяв
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на ринку короткострокового капіталу, тож Баррі не залишив
своїм інвесторам можливості забирати кошти на першу
вимогу, як це відбувалося в більшості хедж-фондів. Якщо ви давали
компанії Scion гроші для інвестицій, то мусили чекати
щонайменше рік. Окрім того, Баррі сформував свій фонд так, щоб
привабити осіб, зацікавлених у «довгій» позиції на фондовому
ринку,  тих, хто хотів робити ставки на зростання ціни акцій,
а не навпаки. «Я не великий прихильник гри на зниження, 
каже Баррі.  Я не вишукую навмисно компанії, щоби взяти
коротку позицію з їхніх акцій. Загалом я віддаю перевагу
зростанню, а не падінню». Йому також були не до вподоби ризики
короткого продажу, оскільки теоретично вони були
необмеженими. У кращому випадку ризики дорівнювали нулю, в
найгіршому  зростали нескінченно.

Успішність інвестицій залежить від ціни, яку доводиться
платити за ризики. А Баррі з часом почав відчувати, що ціна
ця геть неправильна. І проблема не обмежувалася окремими
акціями. Бульбашка доткомів луснула, а в Сан-Хосе, епіцентрі
вибуху, продовжували зростати ціни на житло. Він почав
досліджувати акції будівельних компанії, потім  акції
компаній, що страхували житлові іпотеки, на кшталт РМІ. У
травні 2003-го Баррі написав своєму другові, успішному
професійному інвестору зі Східного узбережжя, що бульбашка
у сфері нерухомості збільшується завдяки ірраціональній
поведінці іпотечних операторів, які роздають швидкі та легкі
кредити. «Треба просто вичікувати момент, коли навіть най-
неймовірніший, найлегший кредит не зможе тягнути на собі
ринок [нерухомості],  писав він.  Тепер я починаю
мислити, як «ведмідь», і передчуваю, що падіння ринку житла
в США сягатиме близько 50 %... Щойно люди зрозуміють, що
ціни не піднімаються, попит [на житло] за теперішніми
цінами значно знизиться. І загальні збитки сягнуть таких
масштабів, які зараз важко уявити».
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Ще тільки збираючись розпочати гру проти ринку суб-
стандартних іпотечних облігацій, на початку 2005-го, Майк
Баррі стикнувся з першою великою проблемою  великі
інвестиційні банки Уолл-стрит, що могли продати йому
кредитні дефолтні свопи, зовсім не квапилися. Він був переконаний,
що ставки треба робити негайно, поки американський ринок
житла не прийшов до тями. «Я не сподівався, що загальне
погіршення іпотечних пулів досягне критичного рівня
раніше, ніж через два роки»,  говорив він, маючи на увазі час,
коли початкові рекламні ставки завершаться, а щомісячні
виплати злетять до небес. Але він гадав, що ринок неодмінно
побачить те, що бачив він, і почне виправляти ситуацію. Хоч
хтось на Уолл-стрит мав помітити фантастичні ризики суб-
стандартної іпотеки і, відповідно, підняти ціну страхування.
«Усе зірветься, перш ніж я зумію здійснити свою оборуд-
ку»,  писав він в електронному листі.

Оскільки Баррі жив електронною поштою, то мимоволі
закарбував у листах народження нового ринку з позиції його
першого клієнта. Озираючись на минуле, дуже захопливо
спостерігати, як швидко перелаштувалися фірми Уолл-стрит:
спершу вони не мали жодного уявлення, про що торочить їм Майк
Баррі, коли він телефонував і цікавився кредитними дефолтни-
ми свопами на субстандартні іпотечні облігації, а потім раптом
перелаштували своїй бізнес у такий спосіб, що ця вторинна
тенденція опинилася в самому центрі уваги. Початковий ринок
іпотечних облігацій утворився схожим чином  він з явився
на світ через бруд і обман, через підвищений інтерес малої
купки людей на задвірках великих фінансів. На становлення
старого ринку пішли роки, але цей, новий, лише за кілька
місяців став на ноги і вже орудував десятками мільярдів доларів.

Якщо Майк Баррі збирався купувати страховку на велику
кількість субстандартних іпотечних облігацій, то насамперед
йому було треба укласти стандартний, більш-менш узгоджений
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контракт. Одного дня той, хто продасть йому кредитний де-
фолтний своп на іпотечну облігацію, буде зобов язаний
виплатити Баррі кругленьку суму. Він підозрював, що дилери
намагатимуться відкараскатися від боргу. З контрактом їм буде
важче так вчинити, а йому стане легше перепродати одному
дилеру те, що він купив у іншого,  і в такий спосіб обрати
найвигіднішу ціну. Організація під назвою «Міжнародна
асоціація зі свопів і деривативів» (International Swaps and Derivatives
Association  1SDA) зобов язалася формалізувати умови випуску
нових цінних паперів3. ISDA вже створили низку правил для
управління кредитними дефолтним свопами на корпоративні
облігації, але страхування корпоративних облігацій було
відносно простою справою. Подія під назвою «дефолт» або
відбувалася, або не відбувалася. Компанія пропускала виплату відсотків,
а розраховуватися доводилося вам. Покупець страхування міг
не отримати всі 100 центів з долара (так само й власник облігацій
міг не втратити всі 100 центів з долара, бо ж капітал компанії теж
чогось вартий), але незалежний суддя мав затвердити
справедливу суму відшкодування, яка б усіх влаштовувала. Якщо
власник облігацій мав ЗО центів з долара й втрачав 70, то покупець
кредитного дефолтного свопу ті 70 центів отримував.

Купити страховку на пул житлової іпотеки СІЛА було
складніше, оскільки цілий пул не може порушити всі боргові
зобов язання, радше збанкрутують окремі власники
нерухомості. Дилери на чолі з Deutsche Bank і Goldman Sachs
придумали розумний вихід із ситуації: кредитний дефолтний своп

3 ISDA заснували ще 1986-го мої боси з Salomon Brothers, щоб розв язати нагальну
проблему з новинкою під назвою «процентний своп». Операція, яка здавалася
фінансистам такою легкою (я тобі плачу за фіксованою процентною ставкою, а ти мені  за
змінною), згодом обросла горою правил для належного керування. В основі цих правил
лежав звичайний страх, що друга сторона процентного свопу уолл-стритівської фірми
збанкрутує і не зможе виплатити різницю. Процентний своп, як і кредитний дефолтний
своп, був черговим способом, у який фірми з Уолл-стрит перебирали на себе кредитні
ризики інших людей, а ті інші люди перебирали на себе ризики Уолл-стрит.
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з оплатою від поточних надходжень. Той, хто купив своп
(власник страховки), отримував виплату не за один раз, як у
випадку з дефолтом цілого іпотечного пулу, а поступово, коли
банкрутували окремі власники нерухомості.

Угоду ISDA ще кілька місяців крутили юристи й трейдери
з великих фірм Уолл-стрит, які мали управляти цим ринком.
Юристу Баррі, Стіву Друскіну, дозволялося прослуховувати
телефонні перемовини і навіть час від часу втручатися і
представляти точку зору клієнта Уолл-стрит. За традицією,
компанії Уолл-стрит переймалися платоспроможністю своїх
клієнтів, а клієнти вірили на слово, що казино зможе заплатити
переможцеві, який зірве джек-пот. Але Майк Баррі не вірив.
«Я не роблю ставку проти облігацій,  пояснює він.  Я роблю
ставку проти самої системи». Він не хотів купити в Goldman
Sachs страховку від повені, а потім, уже під час повені,
дивитися, як Goldman Sachs змиває водою разом із шансами на
виплату компенсації. Оскільки ціна, вказана в страховому
контракті, могла варіюватися (наприклад, коли повінь
починала наступати, але ще не зруйнувала будівлю), Баррі хотів, аби
Goldman Sachs і Deutsche Bank надали йому забезпечення, яке б
відображало збільшення вартості його власності.

19 травня 2005 року, за місяць до остаточного
узгодження умов, Майк Баррі почав перші операції з субстандартною
іпотекою. Він купив у Deutsche Bank кредитні дефолтні свопи
на $ 60 млн, по $ 10 млн за кожну з шести окремих облігацій.
«Референсні цінні папери», ось як це називалося. Ви
купували страховку не на цілий ринок субстандартних іпотечних
облігацій, а на окремі облігації, і Баррі присвятив свій час
пошуку саме тих, проти яких варто зіграти. Він перечитав
дюжини проспектів і переглянув іще сотні, намагаючись знайти
найхиткіші іпотечні пули, і навіть тоді мав серйозну підозру
(яка згодом переросла у впевненість), що він був єдиною
людиною на планеті, яка читала ці документи,  окрім юристів,
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які їх складали. Також імовірно, що під час своїх пошуків він став
єдиним інвестором, який займався старомодним аналізом
банківських житлових кредитів, а цю операцію треба було
здійснювати перш ніж їх видавати. Проте водночас він був повного
протилежністю старомодного банкіра. Бо він шукав не
найкращих кредитів, а найгірших  щоби зробити ставку проти них.

Він аналізував відносне значення співвідношення
позики й вартості в житлових кредитах, у вторинних іпотеках,
у розташуванні будинків, у відсутній кредитній документації
та неіснуючих довідках про прибутки позичальника, і ще
серед дюжини чинників, які визначали ймовірність того, що той
або інший житловий кредит, виданий у США десь 2005 року,
«зіпсується». Потім Баррі почав шукати облігації,
забезпечені найгіршими заставами. Він здивувався, що Deutsche Bank
було байдуже до облігацій, проти яких він робив ставку. Як
він зрозумів, з їхньої точки зору, всі субстандартні іпотечні
облігації були однаковими. Ціна страхування визначалася
не шляхом незалежного аналізу, а за допомогою рейтингу,
який визначали для облігації рейтингові агенції  Moody s
і Standard & Poor s?. Якщо Баррі хотів купити страховку на
транші з практично нульовими ризиками, то мав
сплатити 20 базисних пунктів (0,20 %); за більш ризикові транші

44 Дві найвпливовіші рейтингові агенції послуговуються дещо різною термінологією
для позначення однієї ідеї. Наприклад, те, що Standard & Poors називають AAA, Moody s
прописують як Ааа, але обидва терміни описують облігацію з найменшим ризиком
дефолту. Для простоти в тексті використовуватиметься термін S&Py ААА також
називатиметься «потрійним А» тощо.

Коли 2008 року рейтинги величезної кількості облігацій, пов язаних із субстандарт-
ними кредитами, виявилися безглуздими, розпочалися палкі дебати з приводу їх
справжнього значення. Протягом тривалого часу інвестори з Уолл-стрит інтерпретували це
значення як «вірогідність дефолту». Наприклад, завжди вважалося, що облігація з рейтингом
ААА має менше 1 з 10 000 шансів на дефолт протягом першого року існування. Облігації
з рейтингом АА (наступним найвищим рейтингом) має менше 1 з 1000 шансів на дефолт,
а облігація з рейтингом ВВВ  Із 500 шансів. З 2008-го рейтингові агенції почали
стверджувати, що їхні рейтинги ніколи не слід було сприймати як точні цифри. Рейтинги, мовляв,
просто відображали припущення агенцій щодо рангового порядку ризиків.
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з рейтингом А він мав сплатити 50 базисних пунктів (0,50 %);
за найменш надійні транші з рейтингом ВВВ  200 базисних
пунктів (тобто 2 %). (Базисний пункт  0,01 процентного
пункту.) Баррі шукав саме транші ВВВ  оті, що не будуть
нічого варті, якщо «зіпсується» хоч 15 % іпотечного пулу. Він
уважав, що зробив досить консервативну ставку і що в
результаті аналізу його припущення переростуть у впевненість.
Будь-хто, навіть побічно поглянувши на ті проспекти, зміг би
помітити багато критичних відмінностей між окремими
облігаціями з одним і тим самим рейтингом ВВВ  наприклад,
різницю в кількості кредитів з виплатою самих відсотків,
з яких складався іпотечний пул. Баррі заповзявся обирати
найгірші з усіх можливих, і трохи непокоївся, що
інвестиційні банки зрештою помітять, що він забагато знає про певні
іпотечні облігації, й почнуть змінювати ціни.

І знову поведінка компаній вразила й потішила Баррі:
Goldman Sachs надіслали йому електронного листа з довгим
переліком лайняних іпотечних облігацій, щоб йому легше було
вибирати. «Чесно кажучи, я був просто шокований,  каже
він.  Усі вони оцінювалися згідно з найнижчими рейтингами,
встановленими трьома великими рейтинговими агенціями».
Він міг обирати облігації зі списку без коригування ціни, як
йому заманеться. Неначе він купляв страховку на випадок
потопу для будинку, що стоїть у долині, за такою самою ціною,
що й для будинку, який височіє на вершині гори.

У цьому ринку не було жодного сенсу, але це не спиняло
інші фірми з Уолл-стрит, і вони також до нього долучалися 
частково з подачі Майка Баррі. Він мало не оселився на кілька
тижнів у Bank of America, поки вони не погодилися продати
йому кредитні дефолтні свопи на 5 мільйонів. За двадцять
хвилин після того, як на електронну пошту Баррі прийшов лист із
підтвердженням операції, банк отримав від нього відповідь із
запитанням: «То можемо повторити?» Протягом лічених тиж¬
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нів Майк Баррі придбав у півдюжини банків кредитні дефолт-
ні свопи на кілька сотень мільйонів доларів, шматками по
5 мільйонів кожен. Здавалося, що продавцям було байдуже, на
які саме облігації вони виписують страховку. Баррі натрапив
на один пул, який повністю складався з іпотеки зі змінною
ставкою та негативною амортизацією,  позичальники могли
взагалі не сплачувати жодних відсотків, накопичуючи дедалі
більший борг, поки зрештою, цілком очікувано, не
збанкрутіли б. Goldman Sachs не просто продали Баррі страховку на цей
пул, вони навіть надіслали йому коротеньке привітання з
приводу того, що він став першою людиною на Уолл-стрит чи
будь-де, яка купила страховку на подібний продукт.
«Доводиться займатися просвітою експертів»,  поглузував Баррі в листі.

Він не марнував свого часу на пошуки причин, з яких ці, на
перший погляд, далекоглядні інвестиційні банки так дешево
продавали йому страховку. Він непокоївся, що решта
фінансистів прокинуться, і нагоду буде втрачено. «Я часто клеїв із себе
дурника,  розповідає Баррі, удавав, наче трохи не тямлю, що
роблю. Поясніть іще раз, як це робиться. Ой, а де можна
дістати таку інформацію? Та невже?   отака була моя реакція, коли
вони говорили якісь очевидні речі». Такі собі додаткові зиски
довгих років відірваності від навколишнього світу: Баррі легко
було повірити в те, що він мав рацію, а весь світ помиляється.

Що більше фірм Уолл-стрит приставало на цей новий
бізнес, то легше йому було робити ставки. Протягом перших
кількох місяців Баррі міг робити ставки на пониження
максимум на 10 мільйонів за раз. Згодом, наприкінці червня 2005 року,
йому зателефонували з Goldman Sachs і поцікавилися, чи не хоче
він збільшити обсяги операції до 100 мільйонів за раз. «Тут
не треба забувати,  написав він наступного дня після
проведення оборудки,  що це сто мільйонів доларів. Це шалені
гроші. А ними просто розкидаються, наче це число на три нулі,
а не на дев ять».
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Під кінець червня він уже був власником кредитних де-
фолтних свопів на суму $ 750 млн у субстандартних іпотечних
облігаціях, і нишком пишався цим. «Мабуть, жоден інший
хедж-фонд на землі не робив подібних інвестицій, і в жодному
разі не в таких масштабах, зважаючи на величину пакетів», 
написав він одному зі своїх інвесторів, який пронюхав, що
менеджер хедж-фонду обрав якусь новомодну стратегію. Тепер
Баррі залишалося тільки сушити голову над тим, хто опинився
по той бік оборудок  що за божевільний погодився продати
йому стільки страховок на облігації «на межі краху», які Баррі
сам для себе вибрав? Кредитні дефолтні свопи були грою з
нульовою сумою. Якщо Майк Баррі заробить 100 мільйонів, коли
обрані ним субстандартні іпотечні облігації зазнають дефолту,
хтось інший має втратити 100 мільйонів. Goldman Sachs чітко
дали зрозуміти, що кінцевим продавцем були аж ніяк не вони.
Ця компанія була просто посередником між продавцем і
покупцем страховки й знімала собі комісійні.

Готовність, з якою ця невідома особа продавала величезні
обсяги дешевої страховки, наштовхнула Майка Баррі на інший
задум  заснувати фонд, який не робив би нічого іншого,
окрім скуповування страхових полісів на субстандартні
іпотечні облігації. Для теперішнього фонду в $ 600 млн, який
займався добором цінних паперів, ставка Баррі була
колосальною. Але якщо він зможе залучити капітали виключно з цією
новою метою, то заробить на багато мільярдів більше. У
серпні він склав пропозицію щодо створення фонду під назвою
«Мільтонів опус» і розіслав її своїм інвесторам. («Першим
питанням завжди було: Що то за Мільтонів опус? ». Баррі
відповідав: «Втрачений рай»,  але зазвичай після цього виникали
наступні питання.) Більшість інвесторів навіть гадки не мали,
що їхній аналітик-чемпіон так захопився цими таємничими
страховими договорами, що називалися кредитними дефолт-
ними свопами. Значна кількість інвесторів не бажали мати

76



справ із тими свопами, і тільки окремі замислилися, чи не

почав уже Баррі викидати такі штуки з їхніми грошима.
Замість того, щоб залучати дедалі більші капітали на

купівлю кредитних дефолтних свопів на субстандартні іпотечні
облігації, Баррі на превелику силу намагався зберегти ті гроші,
якими вже порядкував. Інвестори охоче дозволяли йому
обирати від свого імені акції, але майже геть усі вони сумнівалися
в його здатності розрізняти великі макроекономічні тенденції.
І тим паче вони не визнавали, що Баррі наділений особливим,
глибинним баченням ринку субстандартних іпотечних
облігацій, де крутилися трильйони й трильйони доларів. «Мільтонів
опус» помер, не встигнувши народитися.

У жовтні 2005 року Баррі розіслав своїм інвесторам
листи, у яких щиро й відверто зізнався, що тепер вони є
власниками кредитних дефолтних свопів на субстандартні
іпотечні облігації вартістю принаймні в мільярд доларів. «Інколи
ринки припускаються великих помилок»,  написав він.

Ринки помилилися, коли дали America Online

гроші для купівлі Time Warner. Вони помилилися, коли
зробили ставку на британський фунт і проти
Джорджа Сороса. Вони помиляються й зараз, коли
продовжують плисти за течією, наче найбільшої в історії
кредитної бульбашки просто не існує. Справжня
нагода підзаробити трапляється нечасто, а тим паче
така слушна нагода, коли можна задіяти майже
необмежений капітал із перспективою неймовірних
прибутків. Вибіркові ставки на пониження іпотечних
цінних паперів, які псуються швидше, ніж будь-коли
досі, і є наразі такою слушною нагодою.

У другому кварталі 2005 року заборгованості за
кредитними картками сягнули історичного максимуму  попри те,
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що ціни на житло залишалися досить високими. Тобто навіть

з усією вартістю заставленого майна американці ледве давали

раду своїм борговим зобов язанням. Федеральний резерв

підняв процентну ставку, але ставка іпотечного кредиту

продовжувала стрімко падати  оскільки на Уолл-стрит

розроблялися дедалі хитріші способи спонукати людей продовжувати

брати позики. Баррі поставив на кін понад мільярд доларів

і не міг примножити цю суму, не залучивши набагато більше

капіталу. Тому він виклав своїм інвесторам усе, як є  ринок

іпотечних облігацій США був величезним, більшим за ринок

скарбницьких векселів США. Уся економіка ґрунтувалася на

стабільності цього ринку, а стабільність, у свою чергу,

залежала від безперервного зростання цін на житло. «Те, що

бульбашку капіталовкладень можна розпізнати тільки після

вибуху,  чистий абсурд,  писав Баррі.  Існують специфічні

маркери, які цілком можна розпізнати, ще коли бульбашка
тільки надимається. Іще одна визначальна ознака манії 

швидке зростання кількості та складності шахрайських обо-

рудок... За даними ФБР, з 2000 року число іпотечних

махінацій зросло вп ятеро». Погані манери вибралися із задвірків

загалом розумної економіки й перетворилися на її

центральну характеристику. «Відмінна ознака сучасного різновиду

афери з нерухомістю полягає в тому, що вона нерозривно

пов язана з нашими національними установами»,  додав він.

Ці ідеї не надто відрізнялися від того, що він викладав

у квартальних звітах, які надсилав своїм інвесторам упродовж

останніх двох років. Іще в липні 2003-го він написав для них

довжелезне есе про причини та наслідки вірогідного краху

ринку нерухомості. «Алан Ґранспан запевняє нас, що ціни на
житло не здатні утворювати бульбашки чи взагалі сильно
коливатися, принаймні в загальнонаціональних масштабах, 
писав Баррі.  Звісно, це нонсенс... Протягом четвертого
року Великої депресії, 1933-го, Сполучені Штати опинилися
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у вирі житлової кризи, внаслідок якої обсяги нового
будівництва становили 10 % від рівня 1925 року. Приблизно половина
іпотечних кредитів зазнали дефолту. Упродовж 1930-х ціни на
житло по всій країні впали приблизно на 80 %». Баррі знову
сурмив цю пісню в січні 2004-го, потім іще раз у січні 2005-го:
«Хочете позичити мільйон усього за 25 доларів на місяць?
Швидка Позика  презентує іпотеку зі змінною ставкою та

виплатою відсотків без погашення кредиту  шість місяців
нульових виплат і процентна ставка 0,03 %. Поза сумнівом, це
робиться для того, щоб підтримати порядний прошарок
американського населення  покупців нерухомості, яких спіткали
короткочасні негаразди з грошима».

Коли інвестори Баррі дізналися, що їхній менеджер з
грошових операцій насправді вклав їхні гроші саме туди, куди так
давно обіцяв, то вони не дуже зраділи. Як висловився один
з інвесторів: «Майк найкращий фондовий аналітик з усіх, кого
я знаю. І він... що він робить?» Деякі люди засмутилися, що
хлопець, якого вони найняли обирати акції, натомість узяв і
купив зіпсовані іпотечні облігації. Дехто замислився: якщо ці
кредитні дефолтні свопи справді відіграють таку велику роль, то
чому Goldman Sachs їх продають? Дехто ставив під сумнів
розумність оголошення кінця сімдесятирічного циклу на ринку
нерухомості. Дехто навіть не мав чіткого уявлення про те, що таке
кредитні дефолтні свопи і як вони працюють. «Я з власного
досвіду дізнався, що апокаліптичні прогнози щодо фінансових
ринків СІЛА рідко справджуються в короткий термін, 
відписав Баррі один з інвесторів.  Протягом моєї кар єри виникали
реальні можливості вчинити апокаліпсис на фінансових ринках
СІЛА. Зазвичай прогнози виявляються хибними». Баррі
відповів, що хоча він справді пророкує Армагеддон, але ставок на
нього не робить. У цьому й полягала вся краса кредитних де-
фолтних свопів: на них можна збити капітал, навіть якщо
зіпсується мізерна частка якогось сумнівного іпотечного пулу.
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Мимохіть Баррі розпочав дебати зі своїми інвесторами,
а подібні заняття він вважав дуже неприємними. «Я ненавидів
обговорювати свої ідеї з інвесторами,  каже він,  бо тоді
я ставав Захисником Ідеї, а від цього змінюється процес
мислення». Щойно ви починаєте захищати ідею, і вам стає дедалі
важче змінити свою думку. Баррі не мав вибору: очевидно,
що люди, які давали йому гроші, були вродженими
скептиками стосовно того, що зветься мисленням на макрорівні. Вони
розуміли, як цей напрочуд розумний чоловік, який постійно
копирсався у фінансовій документації, міг натрапити на
маленьку компанію, на яку ніхто інший не звертав уваги. Але
вони не розуміли, звідки в нього візьметься оте глибинне
уявлення про тенденції та рушійні сили, на яких знався кожен
пересічний американець, що дивився новини на кабельному.
«Я чув, у White Mountain хочуть, щоб я повернувся до своїх
баранів,  роздратовано написав він одному з перших
інвесторів,  хоча мені не дуже віриться, що White Mountain
розуміють, що я з тими баранами робив раніше». Ніхто не міг
угледіти того, що було таким очевидним для Баррі: усі ці кредитні
дефолтні свопи були частиною його глобальної стратегії з
пошуку вартості. «Я ні на мить не припиняю виглядати
вартість,  писав він до White Mountain.  Я не відволікаюся на
гольф чи інше хобі. Пошук вартості  ось моє єдине заняття».

Коли Баррі заснував Scion, то повідомив своїх потенційних
інвесторів, що оскільки він мав справу з непопулярними
ставками, то оцінку його діям треба давати в контексті довгого
періоду часу  принаймні п яти років. А наразі його
оцінювали мало не щохвилини. «Раніше люди давали мені гроші
завдяки моїм листам,  говорив він.  Але якимось чином після
того, як вони віддали гроші, вони припинили ці листи читати».
Фантастичний успіх Scion приваблював численних інвесторів,
але їх набагато менше цікавив сам дух такого підприємства,
ніж те, скільки грошей зможе для них заробити Баррі в найко-
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ротший термін. Щокварталу він звітував про те, скільки
заробив і скільки втратив на обраних цінних паперах. А тепер йому
доводилося пояснювати, що від цієї суми треба віднімати оці...
страхові внески за субстандартні іпотечні облігації. Один
з його нью-йоркських інвесторів зателефонував і з погрозою
заявив: «А знаєте, багато хто вже подейкує про те, щоб забрати
з вашого фонду гроші». Утім, оскільки за контрактом їхні
капітали мали залишатися в Scion Capital ще протягом певного
часу, то єдине, що вони могли зробити,  це надсилати Баррі
на електронну пошту занепокоєні листи з проханнями якось
виправдати свою нову стратегію. «Люди починають нервувати,
якщо за кілька років виникає різниця в плюс-мінус 5 %, 
відповів Баррі одному з інвесторів, який опирався новій
стратегії.  Коли справжнє питання полягає ось у чому: хто протягом
десяти років покращує базисні пункти на 10 % щороку? Я
глибоко переконаний, що аби досягати такого росту на щорічній
основі, треба вміти дивитися вперед, крізь оті кілька років...
Мені треба бути стійким, попри загальне незадоволення, якщо
про це говорять основи економіки». За п ять років від
заснування хедж-фонду інша фірма, S&P 500, відносно якої
оцінювали Scion, опустилася на 6,84 %. За цей самий період Scion
Capital піднялася на 242 %. Баррі вважав, що заробив
принаймні на мотузок, щоб повіситися. Але він помилявся. «Я будую
неймовірні замки з піску,  писав він,  але ніщо не зможе
зупинити приплив, а тоді наступний, і наступний».

Як не дивно, поки Майкові інвестори дедалі більше
непокоїлися, його колеги з Уолл-стрит почали проявляти нову,
заздрісну зацікавленість у діяльності Баррі. Наприкінці жовтня
2005-го йому зателефонував трейдер із субстандартних
операцій з Goldman Sachs і запитав, навіщо він купує кредитні де-
фолтні свопи на такі специфічні транші субстандартних
іпотечних облігацій. Трейдер обмовився, що до Goldman почали
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телефонувати з інших хедж-фондів і цікавитися, «як
провернути оту коротку  операцію з житловими кредитами, що її
здійснює Scion». Серед тих цікавих були люди, яких Баррі сватав
до «Мільтонового опусу»,  ті, хто з самого початку виказував
неабиякий інтерес. «Здебільшого ті люди не мали жодного
уявлення про те, як проводяться такі операції, й очікували, що
Goldman допоможе їх відтворити,  написав Баррі в
електронному листі до свого фінансового директора.  Я підозрюю, що
Goldman їм у цьому допомогли, хоча й не зізнаються».
Принаймні зараз він розумів, чому не міг залучити капітал у «Мільтонів
опус». «Якщо я починаю все переконливо описувати, люди
думають, що й самі впораються,  написав він одному з друзів по
електронному листуванню.  А якщо описую недостатньо
переконливо, ідеї лякають їх, видаються двозначними, і я не можу
зібрати грошей». Кепський продавець був із Баррі.

Саме тоді почав розгортатися ринок субстандартних
іпотечних облігацій. 4 листопада Баррі зненацька отримав лист
від чільного спеціаліста з субстандартних операцій з Deutsche
Bank, чоловіка на ім я Ґреґ Ліппманн. Сталося так, що Deutsche
Bank іще в червні порвали з Майком Баррі, оскільки, на їхню
думку, Баррі висував надто агресивні вимоги щодо
фінансового забезпечення. А тепер йому зателефонував цей чоловік
і сказав, що хоче викупити назад оті шість кредитних дефолт-
них свопів, які Scion придбали у травні. Шістдесят мільйонів
доларів становили мізерну частку портфеля Баррі, і йому
не хотілося більше мати справи з Deutsche Bank (як і Deutsche
Bank з ним), тому він продав їм свопи назад, із зиском. Ґреґ
Ліппманн відповів швидко, з помилками: «А ви можете
продати нам інші облігації, які ми скажемо? Ми вам заплатимо!»

Ґреґ Ліппманн з Deutsche Bank хотів купити його
кредитні дефолтні свопи на мільярд доларів! «Дякую за інтерес,
Ґреґу,  відписав Баррі.  Але наразі це все». Він завершив
листування з думкою: «Дивно. Я вже п ять місяців не знаюся
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з Deutsche Bank. Звідки Ґреґ Ліппманн міг дізнатися, що я
назбирав цілу гору кредитних дефолтних свопів?»

За три дні прийшла звістка від Goldman Sachs. їхній агент
з продажу, Вероніка Ґрінстін, зателефонувала Баррі на
мобільний, а саме так вона робила, коли не хотіла, щоб розмову було
записано. (Тепер фірми Уолл-стрит записували всі дзвінки, що
виходили з відділу торгових операцій.) «У мене до вас
особливе прохання...»  сказала вона. Ґрінстін також бажала купити
в нього кредитні дефолтні свопи. «Керівництво
занепокоєне»,  зізналася вона. Ішлося про те, що трейдери розпродали
всю їхню страховку, не переконавшись, що потім буде
можливість викупити її назад. Чи не зробив би Майк Баррі таку ласку,
продавши їм транш на 25 мільйонів доларів за дуже щедрими
розцінками та обираючи субстандартні іпотечні облігації на
свій розсуд? («Щоб просто заспокоїти керівництво Goldman,
ви ж розумієте»). Поклавши слухавку, Баррі спонтанно набрав
номер Bank of America і поцікавився, чи не хочуть вони
продати йому ще облігацій. Вони не хотіли. Натомість вони також
бажали їх придбати. Наступними дали про себе знати Morgan
Stanley  так само зненацька. Він не мав багато справ із Morgan
Stanley, але було очевидно, що вони також хотіли купити в
Баррі все, що він міг продати. Він не знав напевне, чому раптом усім
цим банкам так закортіло купувати страховку на
субстандартні іпотечні облігації, але очевидна причина була одна:
кредити почали псуватися несподівано й страшними темпами. Іще
в травні Майк Баррі зробив ставку на свою теорію людської
поведінки: ті кредити були влаштовані в такий спосіб, щоб
зрештою зіпсуватися. А тепер, у листопаді, це відбувалося насправді.

Наступного ранку Баррі розгорнув Wall Street Journal і
натрапив на статтю, у якій пояснювалося, чому нова хвиля
іпотеки зі змінною ставкою зазнавала дефолту  протягом
перших дев яти місяців існування і з небаченою швидкістю.
Нижній прошарок середнього класу Америки вибував із гри.
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У журналі навіть наводилася невеличка таблиця для читачів,
які не мали часу на всю статтю. Баррі тоді подумав, що
таємницю розкрито. Тепер світ має змінитися. Кредитодавці
підвищать стандарти, рейтингові агенції стануть уважнішими, і жоден
дилер при здоровому глузді не почне продавати страховку на
субстандартні іпотечні облігації, принаймні, не за такими
цінами, як раніше. «Я гадав, що ось-ось над головою якогось
співробітника кредитного від ділу загориться лампочка, і він скаже:
Облиште ці операції »,  згадує Баррі. Незабаром трейдери

Уолл-стрит мали втратити величезні гроші  хіба що за одним
винятком. Майк Баррі щойно отримав електронного листа від
одного зі своїх власних інвесторів, у якому припускалося, що
Deutsche Bank таки прислухалися до думки одноокого аналітика
щодо фінансових ринків. «Днями до нас завітав їхній головний
трейдер [субстандартної іпотеки], Ґреґ Ліппманн,  ішлося в
листі.  Він сказав, що вкоротив  свою частку на 1 мільярд
доларів і тепер заробить масу  грошей (чи щось на кшталт). Його
так розпирало, що аж лячно ставало».
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РОЗДІЛ з

«ХІБА МОЖЕ БРЕХАТИ ХЛОПЕЦЬ,
ЯКИЙ НЕ ЗНАЄ АНГЛІЙСЬКОЇ?»

У лютому2006-го, коли Іреґ Ліппманн з явився в конференц-хо-
лі FrontPoint, Стів Айсман дізнався про ринок облігацій
достатньо, щоб бути пильним, а Вінсент Деніел  аби вирішити, що
жодному представникові цієї сфери довіряти не можна.
Інвестор, який переходив з фондового ринку на ринок облігацій,
нагадував маленьку пухнасту тваринку, яку виростили на

острові без хижаків, а потім вкинули в яму з пітонами. Так, на
фондовому ринку вас могла «взути» якась велика уолл-стритів-
ська фірма, але для цього іще треба було добряче постаратися.
Увесь цей ринок торгував на екранах, тож ви постійно бачили
точну ціну тієї чи іншої компанії. Фондовий ринок був не лише
прозорим, а й жорстко контрольованим. Трейдер з Уолл-стрит
нізащо не став би ділитися з вами всіма критичними думками
щодо публічних компаній, але він навряд чи докладав би великих
зусиль, щоб нажитися на вас за допомогою відвертої брехні, і не
намагався б безсоромно скористатися внутрішньою
інформацією, щоб ошукати вас у фінансових операціях  здебільшого
через те, що його завжди могли на цьому впіймати.
Присутність на фондовому ринку мільйонів малих інвесторів
вимагала контролю. Його легалізували й контролювали, щоб
принаймні створити видимість справедливості
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Ринок облігацій не зазнав подібного політичного й

популістського тиску, оскільки в основному складався з великих

інвестиційних організацій. Попри те, що він значно перевищував

фондовий ринок за розмірами, ринок облігацій уникнув

серйозного регулювання. Торговець облігаціями міг говорити чи

робити що завгодно і не боятися, що про це донесуть у якусь

інстанцію. Трейдер з облігацій міг використовувати внутрішню

інформацію і не перейматися тим, що буде впійманий на цьому.

Технологи ринку облігацій вигадували дедалі складніші цінні

папери, не надто переймаючись через державний контроль,  це

одна з причин, чому, в той чи інший спосіб, від облігацій пішло

стільки деривативів. Найбільш значуща й ліквідна частина

ринку облігацій (наприклад, сектор скарбницьких облігацій СІЛА)
виводила торгові операції на екрани, але якщо ви хотіли

з ясувати, чи була запропонована ціна на облігації хоча б наближеною

до реального значення, то переважно існував тільки один

спосіб  зателефонувати всім знайомим і сподіватися, що серед них

знайдеться трейдер, який має справу саме з цими незрозумілими

облігаціями. Непрозорість і складність фондового ринку

створювала великі переваги для компаній з Уолл-стрит. Клієнт

Уоллстрит жив у вічному страху невідомості. Відділи операцій з

облігаціями стали джерелом прибутків Уолл-стрит, і частково це

відбувалося ось чому: на ринку облігацій і досі існувала

можливість заробити шалені гроші на страху та необізнаності клієнтів.

Тож коли Ґреґ Ліппманн увійшов до офісу Стіва Айсмана,

він не знітився від стіни недовіри, на яку наштовхнувся. «Крізь

ті двері міг явитися Мойсей, і якби він обмовився, що прийшов

з ринку зобов язань, то Війні і йому не довіряв би»,  каже
Айсман.

Попри те, якби команда експертів замислила створити
людину, яка справляла б максимально жахливе враження на
клієнтів Уолл-стрит, вони створили б щось на зразок Ліппманна. Він
торгував облігаціями від імені Deutsche Bank, але, як і більшість
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людей, що торгували акціями в Deutsche Bank (або Credit Suisse,
або UBS, або в одному з тих великих закордонних банків, що
придбали собі початкові паї на фінансових ринках США), він був
американцем. Худий, напружений, він говорив так швидко, що
ніхто не міг устежити за тим, що саме він каже. Він прилизував
волосся назад, на манір Гордона Ґекко, і мав довгі бакени, наче
композитори періоду романтизму 1820-х або порнозірки 1970-х.
Він носив крикливі краватки і говорив обурливі речі з таким
виглядом, ніби й гадки не має, як вони можуть прозвучати, якщо
промовляти їх без співчуття. Скажімо, Ліппманн приправляв свої
оповідки таємничими натяками на те, скільки він заробляє.
Хлопці з Уолл-стрит уже давно собі затямили, що зарплатня і премії
остання тема, яку можна обговорювати з тими, хто на Уолл-стрит
не вхожий. «Припустімо, що минулого року мені заплатили шість
мільйонів,  міг сказати Ліппманн.  Я не кажу, що заплатили.
Сума була менша. Але я не скажу, на скільки». І перш ніж ви
заперечували, що вам того й знати не треба, він продовжував:
«За той рік, що в мене був, менше чотирьох не платять». І тоді
вам залишалося гадати, що та сума мала становити щось між
чотирма й шістьма мільйонами доларів. Ви могли почати
розмову з нью-йоркського балету, а закінчити грою в морський бій.
Ліппманн раз у раз давав координати, поки мало не змушував
вас визначити розташування його корабля  тобто чинив
протилежне тому, на що сподівалися хлопці з Уолл-стрит.

Ліппманн тим більше порушував етикет, коли ні сіло ні
впало повідомляв людям, що гроші, які йому платить
роботодавець, навіть не наближаються до його справжньої вартості.
«В обов язки вищого керівництва входить платити людям, 
говорив Ліппманн.  Якщо вони вжарять кожного працівника
тисяч на десять, то матимуть на десять мільйонів більше для себе.
У них є чотири категорії: щасливий , задоволений , незадово-
лений , обурений . Якщо ти щасливий, це означає, що вони десь
налажали. їм не треба, щоб ти був щасливим. Однак тебе не
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варто обурювати, бо ти можеш звільнитися. Золота середина
пролягає між незадоволеним  і обуреним ». Десь між 1986-м
і 2006-м на Уолл-стрит прийняли меморандум, що як ви хочете
й надалі багатіти, тасуючи клаптики паперу без будь-якої користі
для суспільства, то треба маскувати свою справжню натуру. Ґреґ
Ліппманн не вмів приховувати ані свій характер, ані свої мотиви.
«Я нічим особливим не пов язаний із Deutsche Bank,  пояснював

він.  Я просто на них працюю». Таке ставлення не було чимось
особливим. Особливим було те, що Ліппманн про це говорив.

Найменш суперечливе твердження про Ліппманна  це те,
що він був суперечливим. Він був не просто добрим трейдером
облігацій, він був чудовим трейдером облігацій. Він не був
жорстоким. Він навіть не був грубим, принаймні, не навмисне. Він
просто вмів викликати в людей бурхливу реакцію. Трейдер,
який пропрацював із ним протягом року, називав його «тіш
засранцем на ім я Ґреґ Ліппманн». І коли його питали, чому, він
пояснював: «Бо Ліппманн усе доводив до крайнощів».

«Обожнюю Іреґа, розповідає один з його босів із Deutsche,
Bank.  Не можу сказати про нього нічого поганого, окрім того,
що він, бісів син, той іще псих». Але якщо усунути всі суперечки
щодо Ліппманнової особи, то ставало зрозуміло, що всі
претензії мають в основі два очевидні джерела. По-перше, він був явним
егоїстом і дбав лише про себе. По-друге, він одразу розпізнавав
серед інших людей егоїстів, які дбали лише про себе. У нього була
мало не надприродна здатність виявляти приховану мотивацію.
Скажімо, ви щойно пожертвували $ 20 млн у свою альма-матер
і насолоджуєтесь заслуженою славою людини, безкорисливо
відданої величній справі. Ліппманн одразу ж поцікавиться: «То
ви віддали двадцять мільйонів, бо це мінімальна плата за те, щоб
на будівлі висіла табличка з вашим ім ям, еге ж?»

І тепер цей персонаж з являється нізвідки й намагається
продати Стіву Айсману свою, як він стверджує, власну ідею 
зіграти проти ринку субстандартних іпотечних облігацій. Він
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виклав свої аргументи разом з розлогою презентацією на сорок
дві сторінки: протягом останніх трьох років ціни на нерухомість
зростали такими швидкими темпами, яких не спостерігалося за
останні три десятиліття; ціни на житло іще не падали, але вже
припинили зростати; під це житло видавалися кредити, які тепер
псувалися протягом першого року і з неймовірною швидкістю 
від 1 до 4 відсотків. Хто ж позичав гроші на купівлю будинку,
а потім банкрутів упродовж дванадцяти місяців? Ліппманн іще
трохи повів своєї, а потім показав Айсману маленьку таблицю,
яку він сам створив і яка, за його словами, стала головною
причиною того, що він зацікавився цією сферою торгівлі. Вона
ілюструвала разючий факт: починаючи з 2000 року, якщо вартість
вашого житла зростала на 1-5 %, ви мали вчетверо більше
шансів збанкрутіти, ніж ті, вартість чийого житла піднялася більш
ніж на 10 %. Мільйони американців втрачали змогу виплачувати
іпотечні кредити, якщо тільки їхні будинки не зростали в ціні,
що давало їм змогу позичати ще більше.

Така була ідея Ліппманна у двох словах. Ціни на житло
навіть не мали падати. Вони просто повинні були припинити
зростати небаченими темпами, як це відбувалося в останні
кілька років, і від цього велика кількість американців
збанкрутують через свої житлові кредити.

«Короткий продаж бельетажних  траншів житлового
кредитування»  так Ліппманн назвав свою презентацію.
«Короткий продаж бельетажних  траншів житлового
кредитування»  це такий вишуканий спосіб описати ідею Майка
Баррі про те, що треба робити ставки проти американських
житлових кредитів: купувати кредитні дефолтні свопи на
лайняні транші з рейтингом ВВВ субстандартних іпотечних
облігацій. Ліппманн відверто переповів свій план колезі
з Deutsche Bank, який подивився презентацію і обізвав його
«Містером Панікером». «Іди до біса,  відказав йому
Ліппманн.  Я і твій будинок укорочу ».
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Уся краса кредитних дефолтних свопів (або КДС)
полягала в тому, що вони вирішували питання вчасності. Тепер Айс-
ману не треба було вгадувати, коли саме ринок субстандартної
іпотеки зазнає краху. Також у нього з явилася можливість
зробити ставку, не викладаючи готівки, а ще  виграти набагато
більшу суму, ніж він міг утратити. Найгірший сценарій:
збанкрутілі американці якось примудрилися виплатити субстандарт-
ні іпотечні позики, а вам залишається виплачувати страхові
внески, десь по 2 % на рік упродовж шести років  найдовша
тривалість життя так званих тридцятирічних кредитів.
Готовність субстандартних боржників виплачувати позики була ще
один дивним аспектом цього нестримного ринку. Справа
полягала у тому, як були влаштовані ці кредити: у перші два чи
три роки були зафіксовані на штучно заниженій ставці, а потім
злітали до наступної змінної ставки. «Вони роздавали бідним
позики з низькою початковою ставкою, знаючи, що ті ніколи

не потягнуть наступну ставку,  говорить Айсман.  Це

робилося для того, щоб під кінець періоду початкової ставки
довелося провести реструктуризацію боргу і кредитодавці витягли
з боржників іще більше грошей». Тридцятирічні позики
спеціально були влаштовані в такий спосіб, щоб їх виплачували за
кілька років. Якщо ви накупили кредитних дефолтних свопів на
$ 100 млн субстандартних іпотечних облігацій, то в гіршому
випадку могли б виплачувати внески протягом шести років 
приблизно 12 мільйонів. Найкращий сценарій: збитки на
кредитах зростуть із 4 % до 8 %, і ви заробите $ 100 млн. Букмекери
стверджували, що шанси на це становлять від 6:1 до 10:1, але
насправді складалося враження, що 2:1. Якщо ви робили в
бізнесі розумні ставки, то не могли не скористатися нагодою.

Крапку в усіх суперечках ставила одноосібна розрахункова
команда Ліппманна. Цю людину звали Юджин Key, але ті, кому
довелося вислухати план Ліппманна, зазвичай називали його
«Ліппманнів китаєць-аналітик». Key займався біржовим аналі-
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зом для Deutsche Bank, але Ліппманн давав усім зрозуміти, що
прив язав його, неначе слухняного домашнього улюбленця, до
комп ютера з програмою Bloomberg terminal. Справжнісінький
китаєць, навіть не американець китайського походження, який
вочевидь не говорив англійською й знався лише на цифрах. У
Китаї проводили національну олімпіаду з математики, як розповідав
усім Ліппманн, і Юджин посів у ній друге місце. В усьому Китаї!
Юджин Key відповідав за кожну цифру в презентації Ліппманна.
Щойно в рівнянні з являвся Юджин, люди одразу припиняли
непокоїтися за правильність даних Ліппманна. Як він сам про це
говорив: «Хіба може брехати хлопець, який не знає англійської?»

І це ще далеко не все. Ліппманн був сповнений по вінця
чарівливими деталями: історична поведінка домовласників
у США; ідіотизм і корупція рейтингових агенцій Moody s і S&P,
які ліпили на субстандартні облігації рейтинг ВВВ, коли ті
починали псуватися через втрати в кредитних пулах у якихось 8 %5;
повсюдне шахрайство на ринку іпотеки; дурість інвесторів
субстандартної іпотеки, велика кількість яких, найімовірніше,
мешкала в Дюссельдорфі в Німеччині. «Щоразу, як ми питали
Ліппманна, хто купує це лайно,  каже Війні,  він завжди
відповідав: Дюссельдорф ». Байдуже, чи купував Дюссельдорф
субстандартні іпотечні облігації за фактичну готівкову вартість,
чи продавав кредитні дефолтні свопи на ті самі іпотечні
облігації, все це означало тільки одне: гра на підвищення.

Окрім того, Ліппманн був по вінця сповнений Ліппманном.
Він натякав, що Айсман зможе так розбагатіти на цій операції,
що йому вистачить коштів на купівлю бейсбольної команди Los
Angeles Dodgers. («Я не кажу, що ви таки зможете купити Los
Angeles Dodgers».) Айсман може стати таким багатим, що його

5 Ці збитки позначилися не тільки на збанкрутілих боржниках, а ще й на вартості
кожного банкрутства. Зрештою, у кредитодавця залишалася застава у вигляді будинку.
Зазвичай на кожному банкрутстві кредитодавець отримував 50 центів з долара. Отже,
приблизно 16 % боржників іпотечного пулу мали збанкрутіти, щоб пул зазнав збитків у 8 %.
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хотітимуть голлівудські зірки. («Я не кажу, що ви таки почнете
зустрічатися з Джессікою Сімпсон».) Однією рукою Ліппманн
викладав деталі операції, а другою намацував пульс, наче лозохід
шукав колодязі, сховані в глибинах Айсманової натури.

Стежачи одним оком за Іреґом Ліппманном, а другим  за
Стівом Айсманом, Вінсент Деніел очікував, що кімната ось-ось
вибухне. Натомість Стів Айсман не розгледів у Іреґові Лілпман-
ні нічого, вартого осуду. «Чудовий хлопець!» Хіба що мав кілька
питань. Перше: «Повторіть-но мені, як там, у біса, працюють
кредитні дефолтні свопи?» Друге: «Чому ви просите мене
зробити ставку проти облігацій, які випускає ваша компанія,
домагаючись потім, щоб рейтингові агенції призначали їм
неправильні рейтинги?» «Я ніколи в житті не бачив працівників з відділів
продажу, які б ходили по людях і просили: Зіграйте проти мого
ринку »,  сказав Айсман. Ліппманн навіть не був продавцем
облігацій, він був трейдером, який мав грати на підвищення
з цими субстандартними іпотечними облігаціями. «Не те щоб
я йому не довіряв,  каже Айсман.  Я його не розумів. От хто
був певен, що Ліппманн нас якось вжарить, так це Війні».

Айсман без жодних проблем зробив би ставки проти суб-
стандартної іпотеки. І справді, він не уявляв, що іще могло б
подарувати йому таке задоволення, як щоночі (можливо, навіть
упродовж найближчих шести років) лягати спати з думкою про те, що
ти граєш проти фінансового ринку, який встиг пізнати,
зненавидіти, а тепер можеш бути певним, що одного дня він злетить у
повітря. «Коли він зайшов і сказав, що я зможу заробити статок,
беручи коротку позицію із субстандартних паперів, то він неначе
поставив переді мною голу супермодель,  розповідає Айсман. 
Єдине, чого я не міг збагнути,  навіщо йому я?» Це питання, як
виявилося, було набагато цікавішим, аніж Айсман міг собі уявити.

Щороку ринок субстандартної іпотеки видавав нові
кредити на суму півтрильйона доларів, але коло людей, які займа-
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лися розподілом ризику на всьому ринку, було надзвичайно
вузьким. Коли Майку Баррі зателефонувала жінка з відділу
продажів Goldman Sachs і повідомила, що її компанія радо
продасть йому кредитні дефолтні свопи пакетами на $ 100 млн, то
Баррі правильно здогадався, що Goldman Sachs аж ніяк не були
другою стороною парі. Goldman Sachs ніколи б не зробили
таких величезних «голих» ставок на те, що мільйони

неплатоспроможних американців зможуть повернути кредити на

житло. Баррі не знав, хто, чому й скільки, але він знав, що якась

велетенська корпорація з рейтингом ААА розпродає кредитні

дефолтні свопи на субстандартні іпотечні облігації. Тільки
корпорація з рейтингом ААА могла піти на такий ризик без
попередніх платежів і зайвих питань. Щодо цього Баррі також
не помилявся, але мало минути три роки, перш ніж він дізнався
це напевне. Його супротивником у грі проти субстандартних
іпотечних облігацій була страхова компанія з рейтингом ААА 
AIG (American International Group, Inc.). Чи, радше, її філія
фінансових продуктів під назвою AIG FP.

AIG Financial Products було засновано 1987 року вигнанцями
з Drexel Burnham, а точніше, з відділу облігацій Майкла Мілкена.
Вигнанців очолив трейдер на ім я Говард Сосін, який
стверджував, що йому відома краща модель торгівлі й оцінювання
процентних свопів. Фінансові інновації 1980-х мали
найрізноманітніші наслідки, і одним з них було зростання кількості угод між
великими фінансовими фірмами, згідно з якими вони
обмінювалися між собою кредитними ризиками. Процентні свопи
(це коли одна сторона бере собі фіксовану процентну ставку
взамін змінної) були однією з таких інновацій. Колись давно
Chrysler випустили облігації через Morgan Stanley, і єдиними
особами, на яких упали всі кредитні ризики, були інвестори, що
придбали облігації Chrysler. Chrysler могли продати свої облігації
й одночасно розпочати десятилітню операцію з процентними
свопами з Morgan Stanley  і в такий спосіб Chrysler і Morgan
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Stanley підпадали під взаємний вплив. Якщо Chrysler збанкрутіє,
то, очевидно, власники облігацій зазнають втрат, а залежно від
характеру свопів і коливання процентної ставки, Morgan Stanley
також може програти. Якщо на дно підуть Morgan Stanley, то
потерпатиме Chrysler, разом з рештою партнерів Morgan Stanley
з операцій з процентними свопами. Фінансові ризики
висмоктувались із пальця, і треба було або чесно це визнати, або приховати.

І тоді на сцені з явився Сосін зі своєю, як передбачалося,
новою й покращеною моделлю процентних свопів  попри те,
що на той час Drexel Burnham не вважалися лідерами ринку
процентних свопів. Авторитетна корпорація з найвищим кредитним
рейтингом просто виконувала свою природну роль  посіла
проміжне місце між свопами, довгостроковими опціонами та
іншими високоризикованими інноваціями. Ця корпорація
повинна була мати певні якості: по-перше, не бути банком (а отже,
не підпадати під банківське регулювання й не мати потреби
у створенні резервного капіталу проти ризикованих активів),
а по-друге, мати бажання й можливість ховати незвичні ризики
в бухгалтерському балансі. Наприклад, така корпорація повинна
була мати змогу застрахувати $ 100 млрд у субстандартних
іпотечних кредитах і при цьому не мусити ні перед ким звітувати
про свої дії. Не існувало якоїсь особливої причини для того, щоб
це місце посіла саме A1G. Це могла бути будь-яка установа з
рейтингом ААА і велетенськими балансом. Berkshire Hathaway,
наприклад, або General Electric. Просто AIG дісталася туди першою.

Фінансова система швидко генерувала складні ризики,
a AIG FP поглинала ці ризики неймовірними темпами. Спершу
навіть складалося враження, що філії приплачували за
страхування подій, які навряд чи коли-небудь стануться. Успіх AIG FP
породив імітації: Zurich Re FP, Swiss Re FP, Credit Suisse FP, Gen Re
FP («Re» означає Reinsurance, тобто «перестрахування»). Усі вони
опинилися в центрі подій, що відбувалися протягом останніх
двох десятиліть. Завдяки їм новоспечені ризики можна було
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приховати, а не виставляти напоказ перед банківськими
регуляторами. Коли настане криза, усі ці схованки змиє загальна хвиля
блювотиння, спричинена складними фінансовими ризиками,
але на ту мить їх існування вважалося картографічною
необхідністю світу фінансів. AIG FP правила для них за приклад.

Перші п ятнадцять років роботи філії прибутки надходили
на диво систематично  навіть натяку не було на те, що AIG FP
мають справу з ризиками, через які згодом втратять гроші, а тим
паче скалічать свою величезну материнську компанію. Коли
Говард Сосін пішов у 1993-му, то забрав із собою приблизно
$ 200 млн  свою частку в цьому, на перший погляд,
фантастичному апараті з виробництва грошей. А1998-го AIG FP увійшла
до нового ринку корпоративних кредитних дефолтних сво-
пів: вона страхувала банки проти ризиків дефолту великої
кількості публічних компаній інвестиційного класу. Банкіри
J.P. Morgan щойно винайшли кредитні дефолтні свопи, почали
шукати компанію з рейтингом ААА, яка захотіла б їх купити,
і натрапили на AIG FP6. Цей ринок починався доволі невинно 
за мірками Уолл-стрит.

Значна кількість компаній інвестиційного класу, зрізних
країн і різних галузей, навряд чи могли одночасно порушити
свої боргові зобов язання. З кредитних дефолтних свопів, які
продавала AIG FP і які страхували пули цих позик, вийшов
непоганий бізнес. За підрахунками 2001-го, філія AIG FP,
якою тепер керував чоловік на ім я Джо Кассано, заробляла
$ 300 млн на рік, або 15 % прибутку AIG.

Але тоді, на початку 2000-х, фінансові ринки виконували
цей фантастичний трюк «Замани і обмани» у два етапи. Перший
етап  застосування формули, вигаданої для корпоративних
кредитних ризиків, до споживчих кредитних ризиків. Банки, які
за допомогою AIG FP страхували численні кредити, видані IBM

6 Історію про те, як і чому вони так вчинили, старанно викладено журналістом
Financial Times Ґілліаном Теттом у книжці «Золото дурнів».
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і GE, тепер зверталися до філії, щоб застрахувати набагато
безладніші позики, як-от заборгованості за кредитними картками,
студентські кредити, кредити на купівлю автомобілів чи оренду
повітряних суден і будь-які інші речі, що генерували грошовий
потік. Оскільки існували різноманітні кредити, що видавалися
різним людям, то, здавалося, що до них можна застосувати таку
саму логіку, що й до корпоративних позик. Вони були достатньо
різноманітними, щоб не зіпсуватися заразом і водночас.

Другий етап, який розпочався наприкінці 2004-го, полягав
у тому, щоб замінити кредити на освіту, автомобілі тощо
більшими пулами, які б складалися виключно з субстандартних
іпотечних кредитів. «Проблема була в тому,  розповідає один
із трейдерів AIG FP,  що ми зустрілися з новим явищем, але
вирішили, що з ним можна працювати так само, як і з
попередніми». У пулах «споживчих кредитів», які AIG FP страхувала на
прохання компаній Уолл-стрит на чолі з Goldman Sachs, частка
субстандартної іпотеки зросла від 2 % до 95 %. У результаті AIG
FP за лічені місяці купила $ 50 млрд у субстандарних іпотечних
облігаціях з рейтингом ВВВ, застрахувавши їх від дефолту. І
ніхто нічого не сказав  ані гендиректор AIG Мартін Салліван,
ані голова AIG FP Джо Кассано, ані той хлопець на ім я Ал Фрост
з офісу AIG FP в Коннектикута, який займався продажем
кредитних дефолтних свопів великим фірмам з Уолл-стрит. Судячи
з усього, спершу на ці угоди ставилася печатка AIG FP, а потім їх
автоматично затверджувало керівництво AIG. Певно, що всі, хто
був залучений до цієї справи, припускали, що фірмі платять
страхові внески за те, щоб вона перебирала на себе ті самі
ризики, що й попередні десять років. Але вони помилялися. Власне,
в результаті компанія AIG стала найбільшим у світі власником
субстандартних іпотечних облігацій.

Ґреґ Ліппманн спостерігав за своїми опонентами в Goldman
Sachs, які шукали й експлуатували чуже прагнення продати
величезну кількість дешевої страховки на субстандартні іпо¬
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течні облігації, і практично одразу розгадав особу продавця.
У тісному світі творців і трейдерів субстандартних іпотечних
облігацій швидко поширювалися чутки, що AIG FP тепер
розпродує кредитні дефолтні свопи на субстандартні облігації
з рейтингом ААА усього за 0,12 % річних. Дванадцять базисних
пунктів! Ліппманн точно не знав, як Goldman Sachs умовили
AIG FP надати на квітучому ринку субстандартних іпотечних
кредитів такі самі послуги, які вони надавали на ринку
корпоративних позик. Він тільки знав напевно, що Goldman
хутенько уклали купу угод на мільярди й мільярди доларів, згідно
з якими AIG брала на себе відповідальність за всі майбутні
збитки від субстандартних іпотечних облігацій з рейтингом
ААА на $ 20 млрд. Це було неймовірно: в обмін на кілька
мільйонів баксів на рік ця страхова компанія ішла на цілком
реальний ризик, що ті 20 мільярдів просто  пуфф!  і зникнуть.
Угоди з Goldman були укладені за лічені місяці, зусиллями
кількох фанатів з відділу торгових операцій з облігаціями
компанії Goldman та її продавця на ім я Ендрю Давілман, якого за
заслуги невдовзі підвищили до виконавчого директора. Трейде-
ри Goldman забезпечили собі прибутки в межах 1,5-3 мільярдів
доларів  виняткова сума, навіть за мірками ринку облігацій.

Тим часом Goldman Sachs створили незбагненний і
складний різновид цінних паперів, сутності якого так і не змогли
осягнути інвестори та рейтингові агенції,  синтетичне CDO
(collateralized debt obligation, або ж «забезпечене боргове
зобов язання»), яке складалося з субстандартних іпотечних облігацій.
Як і кредитні дефолтні свопи, CDO було винайдене, щоб
перерозподілити ризики дефолтів корпоративних і державних
облігації!, але тепер його перелаштували, щоб приховати ризики
субстандартних іпотечних кредитів. Ідея була така сама, що
й з першими іїютечними облігаціями. Під іпотечною облігацією
збиралися тисячі позик, і, враховуючи дуже низьку ймовірність
того, що вони зіпсуються всі разом і водночас, створювалася
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вежа  що вище ви піднімалися, то меншими ставали ризики

та прибутки. А під CDO збиралися сотні різних іпотечних
облігацій (зазвичай найбільш ризикованих, які займали нижні
поверхи першої вежі), і тоді з них складалася абсолютно нова вежа
облігацій. Невинний спостерігач може обґрунтовано спитати:
«Навіщо брати поверхи з однієї боргової вежі, а потім зводити
з них нову боргову вежу?» Коротка відповідь буде така: тому що
вони розташовані надто близько від землі. Ці поверхи
затоплюються першими (і першими зазнають збитків) і мають нижчий
кредитний рейтинг ВВВ. Облігації з рейтингом ВВВ важче
продати, ніж облігації з рейтингом ААА, розташовані на
безпечніших, вищих поверхах споруди.

Більш розлога відповідь прозвучить приблизно так:
можна було заробити величезні гроші, присвоївши цим облігаціям
новий рейтинг ААА і в такий спосіб знизивши очікувані
ризики  якими б нечесними та штучними не були подібні
операції. І саме до цих хитрощів удалися Goldman Sachs. їхній
(а незабаром уже й загальний) дотепний спосіб розв язання
проблеми продажу нижніх поверхів у ретроспективі видається
мало не магічним. Вони зібрали сто перших поверхів від сотні
різних субстандартних іпотечних веж (100 різних облігацій
з рейтингом ВВВ), а потім переконали рейтингові агенції, що
то вже геть інша річ, а не те, що ви спершу подумали. Це ж
оновлений, розширений портфель активів! Нісенітниця? Так.
Та сотня веж стояла в одній зоні затоплення, і у випадку
повені всі перші поверхи однаково наражалися на небезпеку.
Проте байдуже: Goldman Sachs та інші фірми з Уолл-стрит платили
рейтинговим агенціям щедрі гонорари за кожну угоду, щоб ті
надавали 80 % нової боргової вежі рейтинг ААА.

Отже, CDO було засобом для відмивання кредитних
грошей, що належали американським громадянам з нижніх
прошарків середнього класу. Для Уолл-стрит CDO було машиною,
яка перетворювала свинець на золото.
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Іще у 1980-х основним призначенням облігації з
іпотечним покриттям уважався перерозподіл ризиків, пов язаних із
житловими кредитами. Житлові кредити змогли пробити
дорогу до інвесторів на ринку облігацій, які пропонували
найвищу ціну. Таким чином, мала впасти процентна ставка, яку
сплачували власники нерухомості. Коротко кажучи, метою
інновації було підвищити ефективність фінансових ринків. Але
тепер, невідомо як, цей дух інновації знайшов протилежне
втілення  приховати ризики, ускладнюючи їх. Ринок платив
трейдерам із Goldman Sachs, щоб ті знижували ефективність
ринку. Зарплати не піднімалися, попит зростав, більшість
американців зазнавали труднощів з грошима, тож потреба в
позиках була практично безмежною, але можливість їх
виплатити  дуже непевною. З точки зору технологів Уолл-стрит,
треба було просто вдати, що їхні фінансові частки жодним
чином між собою не пов язані. Припустивши, що різні вежі
субстандартних іпотечних кредитів наражаються на різні
ризики (що субстандартна іпотечна облігація на позики, які
бралися головним чином у Флориді, зовсім не схожа на субстан-
дартну іпотечну облігацію з Каліфорнії), технологи створили
ілюзію надійності. AIG FP сприйняла цю ілюзію за реальність.

Люди, які працювали у відділі торгових операцій з
іпотечними облігаціями Goldman Sachs, були надзвичайно
розумними. Вони отримували найвищі бали в школі та вчилися
в університетах Ліги Плюща. Проте не треба бути генієм, щоб
збагнути, що на перетворенні облігацій з рейтингом ВВВ на
папери з рейтингом ААА можна збити собі статок. Але тільки
геній міг назбирати для цього перетворення найгірші транші
з рейтингом ВВВ на суму $ 20 млн. Іншими словами, щоб
створити CDO виключно з субстандартних іпотечних
облігацій з рейтингом ВВВ, треба позичити реальним окремим
особам 50 мільйонів готівкою. На це потрібні час і зусилля 
чого не вимагається для кредитного дефолтного свопу.
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На те, що Майк Баррі придбав мільярд доларів у кредитних
дефолтних свопах, можна дивитися з різних точок зору.
По-перше, як на просту, навіть невинну, страхову угоду. Двічі на рік
Баррі сплачував внески, а натомість отримував захист від
дефолту на мільярд доларів в облігаціях. Йому нічого не заплатять,
якщо застраховані облігації з рейтингом ВВВ витримають, або ж
заплатять мільярд доларів, якщо вони таки зіпсуються. Звісно,
Майк Баррі не володів жодними субстандартними іпотечними
облігаціями з рейтингом ВВВ або чимось подібним. Він не мав
власності, яку можна було б «застрахувати», бо він неначе
викупив страховку на випадок пожежі в якихось нетрях, що час від
часу згоряють дотла. Він, як і Айсман, уважав кредитні дефолт-
ні свопи не страховкою, а відвертою спекулятивною ставкою
проти ринку  це був інший погляд на речі.

Існував і третій, навіть більше схожий на маячню, погляд
на новий інструмент  як на точну копію субстандартної
іпотечної облігації. Грошові потоки кредитних дефолтних свопів
Майка Баррі повторювали грошові потоки в субстандартних
іпотечних облігаціях з рейтингом ВВВ, проти яких він
закладався. Річні внески зі ставкою 2,5 %, які сплачував Майк Баррі,
імітували спред поза LIBOR7, які субстандартні іпотечні
облігації з рейтингом ВВВ приносили фактичному інвестору.
Мільярд доларів, який у випадку дефолту облігацій втрачав
продавець кредитних дефолтних свопів, відображав потенційні
збитки безпосереднього власника облігацій.

На перший погляд, квітучий ринок додаткових ставок на
субстандартні іпотечні облігації скидався на фінансовий
еквівалент віртуального футболу: безневинна, ба навіть дурнувата
копія інвестування. На жаль, між віртуальними фінансами
і віртуальним футболом існує відмінність: коли гравець у вір-

7 London Interbank Offered Rate (Лондонська міжбанківська ставка пропозицій) 
процентна ставка, за якою банки позичають одне одному гроші. Якщо раніше вона
вважалася відносно безпечною, то зараз  відносно ризикованою.
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туальний футбол записує до своєї команди Пейтона Менніґа,
він жодним чином не створює другого Пейтона Меннінґа. Коли
Майк Баррі купив кредитні дефолтні свопи на основі субстан-
дартних облігацій Long Beach Savings, він дав змогу Goldman
Sachs створити іншу облігацію, яка повністю відповідала
оригіналу, за одним винятком: за нею не стояли реальні житлові
кредити чи покупці нерухомості. Реальними були тільки
прибутки та збитки від ставок, які робилися на ці облігації.

Отже, щоб згенерувати мільярд доларів у субстандартних
іпотечних облігаціях із рейтингом ВВВ, Goldman Sachs зовсім
не мусили видавати населенню 50 мільярдів у житлових
кредитах. Треба було просто заохотити Майка Баррі чи якогось
іншого ринкового песиміста обрати 100 різних облігацій з
рейтингом ВВВ та придбати $ 10 млн у кредитних дефолтних свопах
на кожну з них. Щойно фірма отримувала такий пакет (який
називався «синтетичним CDO»  оманливий термін, оскільки
до CDO не входить нічого, окрім кредитних дефолтних свопів),
вона передавала його Moody s і Standard and Poor s. «Насправді
рейтингові агенції не мали власної моделі CDO,  говорить
колишній трейдер CDO з Goldman.  Банки надсилали до
Moody s власні моделі й питали їхньої думки». Якимось чином
у середньому 80 % тих ризикованих облігацій з рейтингом ВВВ
тепер скидалися на облігації з рейтингом ААА. Решта 20 %
з нижчим кредитним рейтингом зазвичай продавалися важче,
але їх можна було якимось дивом вкласти в новий стос і так
само переробити на цінні папери з найвищим рейтингом ААА.
Механізм, який переробляв 100 % свинцю на руду, тепер
видавав 80 % золота й 20 % свинцю, а потім приймав залишки
свинцю й 80 % з них також перетворював на золото.

Деталі операцій були складними, але суть механізму
залишалася простою: переробити купу ненадійних кредитів на
облігації, більшості з яких присвоєно рейтинг ААА, а потім
узяти решту облігацій з найнижчим рейтингом і перетворити
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їх на CDO з рейтингом ААА. А тоді (оскільки не виходить
видавати житлові кредити з такою швидкістю, щоб отримувати
достатньо облігацій з низьким рейтингом) можна
скористатися кредитними дефолтними свопами, щоб продублювати
найгірші з уже наявних облігацій, причому зробити це не один раз.
Між Майком Баррі та AIG стояли Goldman Sachs. Майкл Баррі
погодився на 250 базисних пунктів (2,5 %), щоб привласнити
кредитні дефолтні свопи на лайняні облігації з рейтингом ВВВ,
a AIG заплатили всього 12 базисних пунктів (0,12 %), щоб
продати кредитні дефолтні свопи на ті самі облігації, лише
пропущені крізь синтетичне CDO, у результаті чого їм присвоїли
рейтинг ААА. Існує ще кілька брудних подробиць8  певну
частину свинцю продали безпосередньо німецьким інвесторам
із Дюссельдорфа, але щойно все трохи заспокоїлося, Goldman
Sachs без жодних ризиків зняли близько 2 % від оборудки і
зафіксували собі всі прибутки наперед. У сторін не було
потреби обмінюватися готівкою, байдуже, яку ставку вони робили 

8 Шановний читачу! Якщо ви й досі стежите за розвитком цієї історії, то
заслуговуєте не лише на золоту медаль  ви маєте право почути відповідь на одне непросте
запитання: якщо Майк Баррі був єдиним, хто купував кредитні дефолтні свопи на суб-
стандартні іпотечні облігації, а він придбав їх на суму в один мільярд доларів, то хто ж
викупив решту 19 з гаком мільярдів з «короткої» сторони парі з AIG? Відповідь така:
по-перше, до Майка Баррі незабаром приєдналися й інші фінансисти, із Goldman Sachs
включно. Таким чином, Goldman могли продавати клієнтам облігації, які створювали
їхні власні трейдери,  так вони мали змогу робити ставки на пониження. По-друге,
для кредитних дефолтних свопів Майка Баррі знайшлалася заміна  грубі, брудні,
неповороткі, проте цілком прийнятні облігації в готівковій формі. Зі слів колишнього
трейдера деривативами з Goldman, його компанія купувала транші з рейтингом ААА
якогось CDO, об єднувала їх із відповідними кредитними дефолтними свопами від AIG
(що продавали їх за ціною, набагато нижчою, ніж прибуток від траншу),
проголошувала весь пакет таким, що не має ризиків, і тримала його поза балансом. Звісно, про
відсутність ризику не було й мови: якби AIG зазнали краху, то страховка була б нічого
не варта, a Goldman втратили 6 усе. На сьогодні Goldman Sachs, м яко кажучи, не в
змозі пояснити, що саме вони тоді зробили, причому такий брак прозорості стосується
і їхніх власних акціонерів. «Якби до бухгалтерських книг Goldman дісталися детективи-
аудитори, то вони були б шоковані тим, як вправно ця компанія приховує
інформацію»,  каже колишній працівник AIG FP, який допоміг викрити це неподобство,
а також мав тісні стосунки з опонентами з Goldman.
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«довгу» чи «коротку». Обидві сторони могли укласти угоду
з Goldman Sachs, просто підписавши папери. Частки іпотечних
кредитів, з яких усе починалося, стали предметом парі, іншої
ролі для них не передбачалося. Сміх та й годі, але ці позики
існували тільки для того, щоб на їхню частку міг хтось закластися.

«Синтетичний» ринок усунув будь-які обмеження щодо
розмірів ризику, пов язаного з субстандартним іпотечним
кредитуванням. Щоб зробити ставку на мільярд, уже не
треба було накопичувати реальні іпотечні позики на суму в один
мільярд доларів. Вам залишалося тільки знайти на тому
ринку особу, яка погодилася б стати вашим опонентом у парі.

Тому не дивно, що Goldman Sachs так зненацька і так
охоче погодилися продати Майку Баррі кредитні дефолтні свопи
велетенськими шматками по $ 100 млн, або що трейдер
облігацій з Goldman Sachs виявив таку несподівану байдужість до
субстандартних облігацій, проти яких збирався грати Майк
Баррі. Страховка, яку купив Майк Баррі, входила до складу
CDO, яке передали до AIG. Оті приблизно $ 20 млрд у
кредитних дефолтних свопах, які Goldman Sachs продали AIG,
означали приблизно $ 400 млн прибутку без ризиків для Goldman
Sachs. Щороку. Угода тривала, поки всі залучені облігації
вважалися дійсними  а середній термін їхнього життя становив
шість років, тож якщо здійснити деякі розрахунки, можна
отримати загальний прибуток трейдера Goldman  $ 2,4 млрд.

Новітні технології Уолл-стрит, за допомогою яких з ринку
облігацій висотувалися прибутки, мали б спричинити кілька
запитань. Чому ці, на перший погляд, досвідчені трейдери
з AIG FP погодилися на подібну оборудку? Якщо кредитні
дефолтні свопи були страховкою, то чому на них не діяли
правила страхування? Чому, наприклад, AIG не мусили складати на
них резервний капітал? Чому, як на те пішло, Moody s і Standard
and Poor s благословляли ненадійні іпотечні кредити тим
самим найвищим рейтингом ААА, що його присвоювали боргам
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державної скарбниці СІЛА? Чому ніхто, жодна людина з Goldman
Sachs не повстала й не сказала: «Здуріти можна! Очевидно, що
рейтингові агенції, кінцеві оцінники всіх цих субстандартних
іпотечних кредитів, не розуміють ризиків, і з їхнього
ідіотизму народжується сценарій для катастрофи»? Звісно, жодне
з цих питань не виникло в головах фінансистів раніше за інше:
«Як би мені повторити те, що щойно зробили Goldman Sachs7.»
Deutsche Bank взагалі відчували мало не сором з приводу
того, що Goldman Sachs першими натрапили на цю золоту
жилу. Укупі з Goldman, Deutsche Bank були провідним гравцем
на ринку незбагненних іпотечних деривативів. Дюссельдорф
відіграв на новому ринку неабияку роль. Якщо серед німців
були дурники, готові купити субстандартні іпотечні дерива-
тиви США, то Deutsche Bank мав знайти їх першим.

Ґреґ Ліппманн усім цим явно не переймався. Ліппманн
не мав справи із CDO у Deutsche Bank  цим займався інший
хлопець на ім я Майкл Ламонт. Ліппманн був звичайним
трейдером, який відповідав за купівлю й продаж субстандартних
іпотечних облігацій, а також, за сумісництвом, кредитних де-
фолтних свопів на субстандартні іпотечні облігації. Але з огляду
на малу кількість інвесторів, які хотіли б відверто зіграти проти
ринку субстандартних облігацій, боси попросили Ліппманна
зробити одну ставку «за компанію»  тобто виступити в ролі
Майка Баррі й привселюдно зіграти на пониження ринку. Якщо
Ліппманн міг купити у відділу CDO Deutsche Bank кредитні де-
фотлні свопи, то вони також могли б проводити ці операції
з AIG, допоки AIG не отямляться й не припинять свою
діяльність. «Іреґ був змушений взяти коротку позицію у сфері CDO, 
каже один із колишніх старших членів команди CDO з Deutsche
Bank.  Я кажу був змушений , але насправді Іреґа неможливо
до чогось примусити». Ліппманн трохи посмикав і поштовхав
народ, який займався операціями з CDO, і знехотя знайшов
субстандартні іпотечні облігації з найкоротшим терміном дії.
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У Ліппманна була принаймні одна вагома причина не
кидатися в бій стрімголов  прибутки на майбутньому ринку мали
бути просто фантастичними. Фінансові ринки  це зібрання
закладів і спорів. Що менша на ринку прозорість, що складніші
цінні папери, то більший заклад можна виграти в трейдерських
від ділах великих фірм Уолл-стрит. Постійна суперечка з
приводу вартості акцій якоїсь великої компанії, що бере участь у
публічних торгах, не може бути особливо прибутковою, оскільки
покупець і продавець стежать за справедливістю ціни на акції
на біржовому тікері, а конкуренція знижує комісійні брокера.
А от заклад з вартості кредитних дефолтних свопів на субстан-
дартні іпотечні облігації (складний різновид цінних паперів,
вартість яких вираховується від вартості інших складних
паперів) може стати золотою жилою. Єдиним іншим дилером, що
створював нові потужні ринки, був банк Goldman Sachs, тож
спершу сильної цінової конкуренції не виникало. Завдяки AIG
джерело було практично невичерпним. Проблема полягала
в попиті  бракувало інвесторів, які хотіли б займатися
торгівлею за прикладом Майка Баррі. Важко повірити, але в цей
критичний момент історії фінансового світу, після якого так
багато й так швидко змінилося, єдиним чинником, що
стримував субстандартний іпотечний ринок, була нестача людей, які б
воліли проти нього закластися.

Щоб продати інвесторам ідею закластися проти субстан-
дартних іпотечних облігацій (тобто купити його частку
кредитних дефолтних свопів), Ґреґу Ліппманну був потрібен
новий, кращий аргумент. І тоді на сцені з явився Великий
Китаєць-Аналітик. Ліппманн дав Юджину Key завдання дослідити,
як впливає на субстандартні іпотечні кредити підвищення цін
на житло. Юджин Key пішов займатися тим, чим може
займатися друга найрозумніша людина в Китаї, і за деякий час
повернувся з графіком, який ілюстрував штрафні відсотки за різних
цінових сценаріїв: коли ціни на житло падали, залишалися
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незмінними й зростали. Ліппманн поглянув на графік... і
поглянув ще раз. Цифри шокували навіть його. їм не треба
падати, вони просто мають припинити так швидко
підніматися. Ціни на житло й досі росли, і попри те, штрафна ставка
наближалася до 4 %. Якби вона виросла до якихось 7 %,
інвестиційні облігації найнижчого ґатунку, яким присвоювався
рейтинг ВВВ з мінусом, упали б до нуля.

Саме на той час, у листопаді 2005-го, Ґреґ Ліппманн
збагнув, що йому не так уже й заважає купка кредитних дефолтних
свопів на субстандартні іпотечні облігації. То була не
страховка  то було парі, і шанси на виграш йому подобалися.
Він захотів брати коротку позицію.

То був новий досвід. Іреґ Ліппманн торгував облігаціями,
забезпеченими різноманітними споживчими кредитами
(позиками на купівлю автомобілів, заборгованостями за кредитними
картками, кредитами під заставу житла), ще з 1991 року, коли
закінчив Університет Пенсильванії й розпочав роботу в Credit
Suisse. Раніше в нього не було можливості продавати їх за
«короткою» схемою, оскільки облігації неможливо було позичити.
Єдиний вибір, який стояв перед ним і перед будь-яким іншим
трейдером облігацій, забезпечених активами,  це любити їх чи
обожнювати. Не було причин їх ненавидіти. А тепер вони
з явилися, і Ліппманн зненавидів. Але ненависть виділяла його

з натовпу, а через це перед Іреґом Лілпманном поставали нові
кар єрні ризики. Як він пояснював це знайомим: «Якщо ти
займаєшся бізнесом, де можна займатися тільки чимось одним,
і воно не спрацьовує, то боси навряд чи на тебе розсердяться».
А тепер з явилася можливість діяти кількома способами. Тільки
якби він зробив ставку проти субстандартних іпотечних
облігацій і помилився, то його боси розсердилися б неодмінно.

І от із завзяттям поборника незручної правди та копією
«Короткий продаж бельетажних  траншів житлового
кредитування» під пахвою Ґреґ Ліппманн увірвався в публічний про¬
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стір інституційних інвестицій. Так, він брався до вивчення
субстандартного іпотечного ринку з ентузіазмом уолл-стри-
тівського продавця, і шукав не так правди, як переконливих
пропозицій. Тепер він був приголомшений, збагнувши, що
винайшов геніальний план збагачення клієнтів. Звісно, він

зніматиме з них жирні відсотки щоразу, як вони
продаватимуть чи викуповуватимуть свої кредитні дефолтні свопи, але
то був мізер, порівняно з сумами, які могли отримати вони.
Тепер Ліппманн не просто торгував  він робив послуги.
«Ось. Це мій подарунок вам».

Інституційні інвестори не знали, що про нього й думати,
принаймні спершу. «Гадаю, в нього нарцисичний розлад
особистості»,  говорить один із фінансових менеджерів, який
вислухав презентацію, проте угоди укладати не став. «Він нас до вси-
рачки перелякав,  згадує другий.  Заходить такий і змальовує
нам цю казкову оборудку. Вона проста й зрозуміла. А ми почали
думати про ризики  ось ми прокрутимо цю операцію, усе
спрацює, а далі що? Як ми з неї вийдемо? Він контролює ринок,
тож є єдиною людиною, яка зможе викупити папери назад. А він
каже: Вам із цього басейну не вибратись інакше, як через мене,
тож якщо ви зарано попросите рушник, я вам очі повириваю .
Так і сказав, що очі повириває. Він узагалі нічого не приховував».

Вони були в захваті, якщо можна так сказати, але не
схотіли переживати захопливу операцію з виривання очей. «Що
стало Ґреґу на заваді,  додає цей фондовий менеджер,  то
це його надмірна відвертість».

Ліппманн стикнувся зі звичними запереченнями, які
будь-який клієнт Уолл-стрит озвучує будь-якому торговцю
облігаціями: «Якщо це така вигідна операція, то чому ви
пропонуєте її мені?» Але звучали й дещо незвичні. Якщо ви
придбали кредитні дефолтні свопи, то мусили виплачувати
страхові внески, можливо, роками, і чекати, поки в Америці
збанкрутують домовласники. Інвестори на ринку облігацій,

107



як і трейдери, навіжено опиралися будь-якій угоді, якщо за
участь у ній треба було платити. Вони інстинктивно
вишукували операції, які приносили прибутки просто за те, що
вони підписали контракт. (Один з інвесторів ринку
облігацій нарік свою яхту «Позитивний спред».) Угоди, у яких
доводиться відривати від серця два відсотки річних за саму
лише участь, піддавалися анафемі. Інвестори знаходили
численні відмовки. «Я не зможу пояснити своїм інвесторам, що
таке кредитні дефолтні свопи»  така була звична реакція
на план Ліппманна. Або: «Мій кузен працює в Moody s, то він
каже, що з цими штуками [субстандартними іпотечними
облігаціями] все тіп-топ». Або: «Я радився з Bear Stearns, то
вони кажуть, що ви з глузду з їхали». Якось Ліппманн
просидів двадцять годин із менеджером одного хедж-фонду
і вже гадав, що тримає його на гачку, але той хлопець
зрештою зателефонував своєму сусідові з коледжу, який
працював на якогось забудовника, порадився з ним і передумав.

Але серед усіх інвесторів, які чули пропозицію
Ліппманна, найчастіше траплялася відповідь: «Ви мене переконали.
Ви маєте рацію. Але в мої обов язки не входить робити
ставки проти субстандартного ринку».

«І саме тому існує така можливість,  відповідав
Ліппманн,  бо це не входить ні в чиї обов язки».

І в Ліппманнові обов язки це також не входило. Він мав
стояти на пункті стягання платні й приймати копійки від
продавців і покупців, які проходили в його бухгалтерському
обліку. Тепер він вступив у нові, більш категоричні,
стосунки зі своїм ринком, а також із роботодавцями. Можливо,
Ліппманну і нав язали коротку позицію, але наприкінці
2005-го він її опанував, залучивши мільярд доларів. На
шістнадцять поверхів нижче, в головному уолл-стритівсько-
му офісі Deutsche Bank, кілька сотень високооплачуваних
фахівців купували субстандартні іпотечні кредити, випус¬
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кали під них облігації й розпродавали. Інша команда
збирала огидні, нікому не потрібні транші тих облігацій, а також
кредитних дефолтних свопів на ці облігації та утворювала
з них CDO. Що більші ставки Ліппманн робив у цій грі на
пониження, то більше зростала невисловлена зневага до цих
людей та їхньої справи  галузі, яка швидко стала найпри-
бутковішим бізнесом на Уолл-стрит. Продуктивні витрати,
тобто страхові внески, які сплачував Ліппманн, становили
десятки мільйонів доларів на рік, а збитки здавалися навіть
більшими. Покупець кредитного дефолтного свопу
зобов язувався виплачувати внески, поки не закінчувався термін
життя іпотечної облігації. Поки облігація перебувала в
обігу, продавець і покупець кредитних дефолтних свопів мали
враховувати зміну забезпечення у відповідь на коливання
цін. Як не дивно, ціни на субстандартні іпотечні облігації
продовжували зростати. За кілька місяців позиція Ліппман-
на в кредитних дефолтних свопах скоротилася на $ ЗО млн.
Боси постійно вимагали пояснень, чому він цим займається.
«Багато хто починав замислюватися, чи найкращим чином
використовується час Ліппманна і наші гроші»,  говорить
один із керівників Deutsche Bank, який спостерігав за
розвитком конфлікту.

Замість того, щоб зігнутися під тиском, Ліппманн
придумав, як його позбутися  треба вбити новий ринок. AIG
були фактично єдиним покупцем CDO з рейтингом ААА
(тобто субстандартних іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ,
які перетворили на CDO категорії ААА). Врешті-решт, AIG
стали другою стороною угоди з кредитними дефолтними
свопами, які купував Майк Баррі. Якби AIG припинили
купувати облігації (а точніше, припинили страхувати їх від дефолту),
то весь ринок субстандартних іпотечних облігацій міг би
зазнати краху, а кредитні дефолтні свопи Ліппманна
коштували б чималих грошенят. Наприкінці 2005-го Ліппманн
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полетів до Лондона й спробував це провернути. Він зустрівся
зі співробітником AIG FP на ім я Том Ф юїнгз, який
працював безпосередньо на голову AIG FP Джо Кассано. Ліппманн,
який постійно додавав до своєї презентації нові дані, видав
останню версію «Короткий продаж бельетажних  траншів
житлового кредитування» і виклав для Ф юїнгза план дій.
Той не висунув особливих заперечень, і Ліппманн вийшов
з лондонського офісу AIG з упевненістю, що йому вдалося
навернути Ф юїнгза. Певна річ, невдовзі після візиту Ліпп-
манна AIG FP припинили торгівлю кредитними дефолтними
свопами. Навіть краще  AIG FP натякнули, що вони не
проти купити кілька кредитних дефолтних свопів. З наміром
продати-таки їм кілька свопів Ліппманн продовжував їх
скуповувати.

На якусь коротку мить Ліппманн подумав, що змінив
світ, змінив його самотужки. Він увійшов до офісу AIG FP,
показав їм, як Deutsche Bank разом з іншим фірмами
Уоллстрит роблять з них дурнів, і вони все зрозуміли.
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РОЗДІЛ А

ЯК РОЗЖИТИСЯ НА МІГРАНТАХ

Ні. Нічого вони не зрозуміли. Першим співробітником AIG
FP, який помітив божевільність поведінки своєї фірми й
забив на сполох, був не Том Ф юїнгз, який одразу забув про
зустріч із Ліппманном, а Джин Парк. Парк працював у кон-
нектикутському офісі AIG FP і сидів поруч із трейдерами, що
займалися кредитними дефолтними свопами, тож загалом
уявляв, що до чого. Улітку 2005-го він прочитав статтю на
першій шпальті Wall Street Journal, у якій ішлося про
іпотечного оператора New Century. Він помітив, що компанія має
високі дивіденди, і замислився: а чи не придбати й собі трохи
тих акцій? Проте коли Парк заглибився у справи New Century,
то побачив, що в основному фірма володіє субстандартними
іпотеками, а з їхніх власних слів зрозумів, що якість тих
кредитів була разюче поганою. Закінчивши своє приватне
дослідження у New Century, Парк отримав телефонний дзвінок від
давнього друга з коледжу, який наразі сидів без грошей та
роботи і якому банки вже кілька разів пропонували взяти
кредит на будинок, якого він не міг собі дозволити. І саме тоді
до Паркера дійшло  він помітив, наскільки змінилася
швидкість, з якою його колега Ал Фрост укладав угоди на кредитні
дефолтні свопи з фірмами Уолл-стрит. За рік до того Фрост
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щомісяця проводив одну операцію на мільярд доларів. А
тепер він укладав по двадцять угод на страхування купи
різноманітних споживчих кредитів. «Ми підписували
контракти з усіма фірмами Уолл-стрит, окрім Citigroup,  каже один
із трейдерів.  Citigroup вирішили, що ризики їм не
заважають, і не почали скидати їх з балансу. А решта дісталася нам».
Коли трейдери питали Проста, чому Уолл-стрит раптом так
закортіло мати справи з AIG, то, за словами одного з них,
«він починав пояснювати, що вони всім подобаються, бо

вміють швидко працювати». Парк зіставив факти і дійшов
висновку, що пули споживчих кредитів, які страхували
AIG FP, почали змінюватися, що тепер вони містили
стільки су б стандартної іпотеки, що й уявити було важко, і що
як число збанкрутілих домовласників Америки швидко
зросте, то в AIG навіть близько не знайдеться необхідної
суми, щоб відшкодувати збитки. Коли він заговорив про
це на нараді, то отримав віддяку  Джо Кассано витягнув
його в окрему кімнату й почав горлати, що Парк і гадки
не має, про що говорить.

Той Джо Кассано, голова AIG FP, був сином
поліцейського і здобув спеціальність політолога в Бруклінському
коледжі, але, з огляду на минулі події, ці якості здавалися
менш важливими, ніж його потреба в підпорядкуванні й
тотальному контролі. Переважну частину своєї кар єри
(спочатку він працював у Drexel Burnham, потім  у AIG FP)
Кассано провів не серед трейдерів облігаціями, а в
операційному відділі. Серед працівників AIG FP думки про боса
не сильно різнилися: Кассано майже не тямив у фінансових
ризиках, проте мав талант гнобити людей, які в ньому
сумнівалися. «У AIG FP панувала диктатура,  згадує один
з лондонських трейдерів.  Джо постійно когось гнобив.
Він принижував людей, а потім намагався все залагодити
величезними сумами грошей».
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«Якось він покликав мене до слухавки. Геть оскаженів
через одну операцію, у якій ми зазнали збитків,  згадує
трейдер з Коннектикуту.  Він сказав: Коли ти спричиняєш
збитки, то просираєш мої гроші. Повтори . Я, такий: Що
повторити?  Він: Кажи  Джо, я просрав твої гроші . І я
повторив: Я просрав твої гроші, Джо ».

«Атмосфера змінилася,  розповідає третій трейдер. 
Рівень страху був таким високим, що під час ранкових
зустрічей ми звітували про свої дії так, аби він не розсердився.
А якщо хтось починав критикувати організацію, у нього
взагалі зривало дах». Четвертий згадує: «Джо завжди говорив:
Це моя компанія. Ви працюєте в моїй компанії . От побачить

він тебе з пляшкою води, підійде і скаже: Це моя вода . Ланч

був безкоштовним, але Джо поводився так, наче це він його
тобі купив». П ятий: «За правління Джо припинились усі
дебати й обговорення, що були звичною справою за Тома [Саваджа,
попереднього гендиректора]. Томові я міг сказати те, що кажу
зараз вам. Але із Джо ти переходив до когорти слухачів».
Шостий: «До Джо треба було мати особливий підхід  усі
розмови треба було почитати з фрази Ти маєш рацію, Джо ».

Навіть порівняно з іншими лиходіями Уолл-стрит, чиї
особисті вади в переказах і байках перетворювалися на
справжні злочини, Кассано поставав карикатурним
монстром. «Якось він прийшов на роботу й побачив, що хтось
залишив штангу на тренажері Сміта, який стояв у
спортзалі,  доповідає сьоме джерело з Коннектикуту.  Він
буквально ходив колами й вишукував людей, що мали
гнічений вигляд, так хотів знайти винуватця. Він кричав: Хто,
трясця вашій матері, залишив штангу на цьому сраному
тренажері? Хто, трясця вашій матері, залишив штангу на
цьому сраному тренажері? »

Як не дивно, Кассано спрямовував свій гнів не лише
на невмілих трейдерів, а й на успішних, оскільки гнів цей
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спричинявся не фінансовими збитками, а найменшими
проявами непокори. Тим паче дивно, що його гнів жодним чином
не відбивався на зарплатні працівників. Трейдер може
нескінченно вислуховувати від боса образи, але із вдячністю
приймати премію наприкінці року, суму якої визначає той самий бос.
Одна з причин, чому жоден трейдер не заїхав Джо Кассано по
пиці, перш ніж грюкнути за собою дверима, полягала в тому,
що в компанії платили нічогенькі гроші. Якщо ви понад усе
цінуєте відданість і послух, то для забезпечення цього існує
тільки один важіль  гроші. Вони також можуть бути
інструментом управління, але до певної межі. Якщо ви виступили
другою стороною в угоді з Goldman Sachs, то краще дізнатися
напевне, що Goldman Sachs замислили. В AIG FP зібралися
навдивовижу розумні люди, які нічим не поступалися своїм
опонентам із Goldman Sachs. Проте їх обмежував бос, що
не надто добре розумівся на нюансах власного бізнесу і мав
комплекси, які заважали йому тверезо оцінювати ситуацію.

Наприкінці 2005-го Кассано підвищив Ала Фроста, а тоді
почав шукати йому заміну на посаді посла до відділів
торгівлі облігаціями на Уолл-стрит. Власне, робота вимагала
погоджуватися щоразу, коли якийсь трейдер з Уолл-стрит
пропонував застрахувати (чи то пак, купити) пул облігацій під
споживчі кредити вартістю в мільярд доларів. З багатьох
причин Джин Парк уважався вірогідним кандидатом на посаду,
тому він вирішив ретельніше дослідити позики, які
страхувалися в AIG FP. І він був вражений масштабами безглуздя:
ці, на перший погляд, диверсифіковані пули споживчих
кредитів тепер майже повністю складалися з субстандартної
іпотеки США. Парк провів власне опитування. Він спілкувався
з тими, хто безпосередньо приймав рішення щодо продажу
кредитних дефолтних свопів на споживчі кредити, і питав
у них, який відсоток цих кредитів становила субстандартна
іпотека. Він говорив із Гарі Ґортоном, професором із Єля та
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автором моделі, за якою Кассано оцінював кредитні дефолтні
свопи,  Ґортон припустив, що частка субстандартних пулів
становить не більше 10 %. Парк розпитував аналітика ризиків
з Лондона, і той назвав 20 %. «Жоден з них не знав, що то були
95 %,  каже один із трейдерів.  Я певен, що Кассано теж
цього не знав». Сьогодні важко повірити в подібну
необізнаність, але тоді ціла фінансова система ґрунтувалася на
їхньому незнанні, вони за цю якість навіть гроші отримували.

На той момент, коли Джо Кассано запросив Джина
Паркера на зустріч у Лондоні, де його мали «підвищити»,
доручивши створення нових «бомб із часовим механізмом»,
Паркеру вже перехотілося брати в цьому участь. Він говорив, що
якби його почали змушувати до такої роботи, він
звільнився б. Природно, що Джо Кассано розлютився й обізвав Парка
ледарем, який вигадує причини, щоб не мати справ зі
складною документацією. Кассано поставили перед фактом: його
компанія посіла «довгу» позицію щодо субстандартних
іпотечних облігації з рейтингом ВВВ на суму $ 50 млрд
(замаскованих під диверсифіковані пули споживчих кредитів
категорії ААА), тож спершу він спробував знайти цьому
розумне пояснення. Кассано щиро вважав, що будь-які
прибутки від продажу дефолтної страховки на високо оцінені
облігації дістаються їм задарма. Тепер він стверджував, що
для дефолту облігацій потрібне різке падіння цін на житло,
а Джо Кассано не вірив, що ціни на житло в Америці можуть
упасти одночасно. Зрештою, Moody s і S&P одностайно
присвоїли цим паперам рейтинг ААА!

Кассано погодився зустрітися з представниками великих
фірм на Уолл-стрит і обговорити логіку їхніх угод  щоб
з ясувати, у який спосіб купка ненадійних кредитів
перетворилася на облігації з рейтингом ААА. Разом із Джином
Парком і кількома іншими співробітниками він провів низку
зустрічей з трейдерами Deutsche Bank, Goldman Sachs і решти
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компаній, і всі вони заявляли, що існує дуже низька
вірогідність того, що ціни на житло впадуть усі й одразу. «Усі вони
торочили одне й те саме,  згадує один зі свідків цих
перемовин.  Вони посилалися на історію цін на нерухомість за
останні 60 років і говорили, що ціни ніколи не падали по всій
Америці одночасно». (За два місяці після зустрічі з Goldman
Sachs один із трейдерів AIG FP наштовхнувся на хлопця
з Goldman, який наводив усі ті самі аргументи, але тепер він
сказав: «Якщо між нами, ви мали рацію. Ціни от-от мають
обвалитися».) Присутній на тій зустрічі трейдер AIG FP був
шокований тим, як мало аналізувався й обговорювався
механізм дії субстандартної іпотеки: усі просто зробили ставку на
те, що ціни на житло ніколи не впадуть. Щойно Джо Кассано
це збагнув і зміг подати цю ідею як власну, він змінив тактику.
На початку 2006-го він уже відкрито погоджувався з Джином
Парком  AIG FP слід припинити страхувати подібні угоди,
щоправда, вони не будуть скасовувати страховки за
контрактами, які вже встигли укласти.

На той час здавалося, що це рішення не відіграє важливої
ролі в долі AIG FP. Філія приносила річні прибутки на суму
$ 2 млрд. Навіть за часів розквіту кредитних дефолтних свопів
ця галузь генерувала лише 180 мільйонів від тієї суми.
Кассано сердився на Парка й дуже неохоче змінював свою думку 
певно, тому що Парк наважився йому суперечити.

Але той самий трейдер з Уолл-стрит, який намагався
відмовити AIG FP робити ставки на ринок субстандартних
іпотечних облігацій, так і не дізнався про всю ту внутрішню
політику. Ґреґ Ліппманн просто вирішив, що переконав їх
палкими аргументами.

От тільки все було не так. Ліппманн так ніколи й не
збагнув, чому AIG FP змінили тактику, але не подбали про
захист. Вони припинили продавати Уолл-стрит кредитні де-
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фолтні свопи, але й пальцем не поворухнули, щоб
компенсувати ті $ 50 млрд, які встигли продати.

І навіть така ситуація, подумав Ліппманн, може
спричинити обвал ринку. Якщо AIG FP відмовляться займати в цій
грі «довгу» сторону, думав він, то навряд чи хтось захоче
стати на їхнє місце, і ринок субстандартної іпотеки
припинить працювати. Але (і саме тут таїлася найбільша загадка)
ринок і оком не змигнув. Фірми Уолл-стрит знайшли нових
покупців для субстандартних CDO з рейтингом ААА (нові
утворення, напхані найбільш ризикованими траншами
субстандартних іпотечних облігацій ВВВ), але певний час ніхто,
навіть Ґреґ Ліппманн, не знав, що то за нові покупці.

Механізм субстандартної іпотеки продовжував зі
скреготом обертатися. Кредити, які видавалися реальним,
живим людям, псувалися дедалі більше, але, на диво, ціна
страховки (ціна купівлі кредитних дефолтних свопів)
падала. У квітні 2006-го керівництво Deutsche Bank
попросило Ліппманна пояснити свою «донкіхотську» ставку. їм
хотілося, щоб Ліппманн заробляв гроші, просто посівши
позицію посередника на новому ринку, як це робили Goldman
Sachs, тобто зводив покупців і продавців. Вони дійшли
згоди: Ліппманну буде дозволено посісти свою недешеву
«коротку» позицію, тільки якщо він зуміє довести, що в разі
необхідності зможе продати її іншому інвестору, легко
й швидко спекавшись усіх ризиків. Тобто йому треба було
стимулювати активність на ринку кредитних дефолтних
свопів  якщо він хотів зберегти свою позицію, то треба
було залучати на свій бік нових гравців. Улітку 2006-го Ґреґ
Ліппманн вигадав нову метафору  «перетягування
каната». Увесь механізм субстандартного іпотечного
кредитування (разом з його власними босами, Deutsche Bank)
тягнув за один кінець мотузки, а він, Ґреґ Ліппманн, тягнув за
протилежний. Він мусив збирати собі команду, щоб тягнути
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канат гуртом. Товариші платитимуть йому за місце в
команді, але вони також розбагатіють.

Невдовзі Ліппманн переконався, що люди, які мали
першими дізнатися огидну правду про субстандартний
іпотечний ринок (ті люди, які керували ринками, які
спеціалізувалися на торгівлі іпотечними облігаціями), взагалі не могли
нічого розгледіти, окрім того, що бачили довгі роки. Ось вам
дивний, проте реальний факт: що ближче ви до ринку, то
важче вам відчути його оману. Щойно Ліппманн це збагнув,
він почав шукати фондових інвесторів, які сильно залежали
від падіння цін на житло й житловий фонд, і подав їм свою
ідею у формі хедж-фонду. («Слухайте, ви заробляєте чималі
гроші, поки є зростання. То чому б не витратити невеличку
суму, щоб компенсувати збитки в разі колапсу?») Ставка на
жадібність не спрацювала, тож він звернувся до страху. Він
роздобув перелік усіх чільних акціонерів New Century,
великого оператора субстандартної іпотеки. Особливо в цьому
списку виділявся хедж-фонд під назвою FrontPoint Partners.
Ліппманн зателефонував відповідному продавцю з Deutsche
Bank і призначив зустріч. Продавець не помітив, що до
складу FrontPoint входить не один хедж-фонд, а ціла група
хедж-фондів з незалежним керівництвом, і єдиним
фондом, який узяв довгу позицію з акцій New Century, була
маленька компанія із Західного узбережжя.

Коли Ґреґ Ліппманн прибув до конференц-зали Стіва
Айсмана, що в Середньому Мангеттені, Айсман здивував його
фразою: «Ми не той FrontPoint, який грає на підвищення акцій
New Century. Ми той FrontPoint, що грає на пониження акцій
New Century». На той час Айсман уже робив ставки проти
цінних паперів таких компаній, як New Century та IndyMac
Bank, які видавали субстандартні кредити, а також компаній,
що займалися будівництвом житла, на яке видавалися
кредити, наприклад, Toll Brothers. Ці ставки не зовсім його задоволь¬

118



няли, бо він закладався не проти самих компаній, а проти
«настроїв» ринку щодо цих компаній. Окрім того, подібні
ставки дорого обходяться. Компанії платили високі
дивіденди, і позичати їхні акції зазвичай було недешево: New Century,
наприклад, платили дивіденди у 20 %, тоді як запозичення
їхніх акцій коштувало 12 % на рік. Стів Айсман платив
$ 32 млн на рік, щоб отримувати задоволення від короткої
позиції з акцій New Century на суму 100 мільйонів.

Ліппманн шукав на фондовому ринку інвесторів, щоб
налякати їх своїм сценарієм Судного дня, і одного разу йому
пощастило: він натрапив на інвестора фондового ринку,
який був іще гіршої думки про ринок субстандартної
іпотеки, ніж сам Ліппманн. Про цей ринок, його персонажів
і їхню зіпсутість Айсман знав більше, ніж будь-який інший
співрозмовник Ліппманна. Якщо хтось зробить величезну
ставку проти субстандартної галузі, то це буде Айсман  так
думав Ліппманн, і тому надзвичайно здивувався, коли
цього не сталося. Він зачудувався ще більше, коли за кілька
місяців по тому Айсманів головний трейдер, Денні Мозес,
а також аналітик Війні Деніел запросили Ліппманна
повернутися і ще раз усе пояснити.

Проблема з відвертими користолюбцями полягає в тому,
що важко визначити, куди можуть завести їх корисливі
інтереси. Просто Денні з першого погляду не довіряв Ліппманну.
«Сраний Ліппманн»  отак він його називав: «Сраний
Ліппманн ніколи не дивиться тобі у вічі під час розмови. Це мене
бісить». Війні не міг повірити, що Deutsche Bank так спокійно
дозволяють цьому хлопцеві таранити свій ринок, якщо
тільки він не служить вужчим інтересам банку. З точки зору
Денні й Війні, Ґреґ Ліппманн був ходячим утіленням ринку
облігацій, тобто він народився на цей світ лише заради того,
щоб обдурювати клієнтів. Його презентація «Короткий
продаж бельетажних  траншів житлового кредитування», яка
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вже розрослася до шістдесяти семи сторінок, являла собою
надійну та безпечну схему швидкого збагачення.

За кілька місяців Денні та Війні тричі телефонували Ліп-
пманну, і щоразу він повертався  уже цей факт викликав
підозру. Він же не катався з Уолл-стрит до Середнього Ман-
геттена, щоб пропагувати мир в усьому світі? Щоразу Ліпп-
манн торохкотів, мов кулемет, а Денні й Війні дивилися на
нього, мов зачаровані. їхні зустрічі набули присмаку пост-
модернової літературної шаради: історія скидалася на
правду, навіть якщо до оповідача геть не було довіри. Під час
кожної наради траплявся момент, коли Війні зупиняв його,
щоб сказати: «Ґреґу, я все намагаюся збагнути, чого ти сюди
прийшов».

То був сигнал атакувати Ліппманна запитаннями й
обвинуваченнями:

 Якщо це така крута ідея, то чого ти сам
не підеш із Deutsche Bank, не заснуєш хедж-фонд і не
заробиш собі грошей?

 У мене півроку піде на створення хедж-фонду.
А світ може прокинутися від божевілля вже
наступного тижня. Користуватимусь нагодою, поки є час.

 Якщо це така крута ідея, то чого ти
ділишся нею з нами?

 Нічим я не ділюся. Джерело невичерпне.
 Еге ж. То чого ти взагалі нам про це

розповідаєш?

 Я зніматиму з вас платню на вході й на
виході. Мені ж треба платити за електрику.

 Це гра з нульовою сумою. Хто на іншому боці?
Хто той ідіот?

 Дюссельдорф. Дурні німці. Вони вірять
рейтинговом агенціям. Вони вірять у правила.
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 Чому Deutsche Bank дозволяють тобі
трощити ринок, у якому посідають центральне місце?

 Ніщо таке мене з Deutsche Bank не пов язує...
Я просто там працюю.

 Брехня. Вони тобі платять. Звідки нам
знати, що ті, хто крутить той механізм CDO, не
користуються твоїм ентузіазмом, щоби зіграти
проти ринку за наш рахунок?

 А ви знайомі з тими, хто крутить
механізм CDO?..

За деякий час Денні й Війні взагалі перестали вдавати, що
шукають інформацію про кредитні дефолтні свопи та суб-
стандартні іпотечні облігації. Вони просто почали
сподіватися, що Ліппманн якось схибить, і тим самим доведе, що

справді є отим брехливим сучим сином з Уолл-стрит, за якого вони
його мали. «Ми просто намагаємося знайти своє місце в
цьому світі,  казав Війні.  Я не вірю, що ми йому потрібні, бо
він сам не здатний розібратися із цими паперами. То чого від
од нас хоче?» Однак Ліппманн почувався, наче свідок на
допиті: ці хлопці намагалися його розколоти. За кілька
місяців він представив свою ідею Філу Фалькону, який
порядкував гігантським хедж-фондом під назвою Harbinger Capital.
Фалькон не став відкладати справу на безрік і одразу
накупив кредитних дефолтних свопів на мільярди доларів.
Фалькон знав удесятеро менше про субстандартний іпотечний
ринок, ніж ці хлопці, але він довірився Ліппманну, а вони ні.
Нарешті під час останньої зустрічі Війні прямо заявив: «Ґре-
ґу, зрозумій мене правильно. Я просто намагаюся доп яти,
як ти збираєшся мене вжарити».

Власне, вони так ніколи й не закінчили зважувати Ліпп-
маннову душу. А точніше, їм завадили дві екстрені новини.
Перша прийшла в травні 2006-го  Standard and Poor s
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оголосили про свої плани змінити модель, за якою вони
призначали рейтинг субстандартним іпотечним облігаціям. Як
зазначалося в оголошенні, модель мала змінитися 1 липня

2006 року, але всі субстандартні облігації, випущені до цієї
дати, будуть оцінюватися за старою, менш суворою,
системою. Одразу ж істотно зросла швидкість, з якою випускалися
облігації. «Усі почали забивати канали,  каже Війні. 

Генерували якомога більше цього лайна, щоб устигнути
призначити йому рейтинг за старою моделлю». Страх нової, кращої
рейтингової системи свідчив: навіть великим фірмам
Уоллстрит було відомо, що їхні облігації переоцінюються.

Друга новина стосувалася цін на житло. Айсман часто
спілкувався з аналітиком ринку житла в Credit Suisse, яку
звали Айві Зельман. Зельман говорила: якщо вам хочеться

виміряти ступінь адекватності цін на житло, треба
порівняти середню ціну на будинки і прибутки населення. Зазвичай
це відношення становило 3:1, але наприкінці 2004-го
коефіцієнт виріс до 4:1 у загальнонаціональних масштабах. «Усі
вони стверджують, що подекуди за кордоном трапляються
майже такі самі високі показники,  каже Зельман.  Але

проблема не просто в тому, що він становить чотири до
одного. У Лос-Анджелесі він сягає десяти до одного, а в

Маямі  восьми з половиною до одного. І не забувайте про
покупців. Бо то були не справжні покупці, а спекулянти»9.
Кількість табличок «Продається» почала зростати в
середині 2005-го, та так і не зупинилася. Улітку 2006-го відбувся
стрибок в індексі Кейса  Шиллера, і ціни на житло почали

9 Цим песимізмом Зельман відстрашила свого роботодавця з Уолл-стрит, тому,
зрештою, звільнилася й заснувала власну консалтингову фірму. «Було зовсім неважко
помітити тенденцію, особливо якщо уважно придивлятися,  каже вона.  А от що
насправді було важко, то це збагнути, коли вона закінчиться». Зельман час від часу
розмовляла з Айсманом, і після цього вона завжди трохи краще почувалася з приводу
власних поглядів, і трохи гірше  з приводу всього світу. «Інколи треба було
переконатися, що я не з їхала з глузду»,  додає вона.
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знижуватися по всій країні. Протягом року національний
показник упав на 2 %.

Обидві новини (про підвищення стандартів присвоєння
рейтингу та про падіння цін на житло) мали б зчинити бучу
на ринку облігацій і призвести до зростання вартості
страхування облігацій. Натомість ціни на страхування облігацій
упали. Тепер страховка найгірших траншів з рейтингом ВВВ
субстандартних іпотечних облігацій коштувала менше 2 %
річних. «Зрештою ми уклали угоду з Ліппманном,  каже
Айсман.  А потім уже стали думати, що ж ми наробили».

Щойно вони провели першу операцію, як приєдналися
до довгого, іще не закінченого списку адресатів в електронній
скриньці Ґреґа Ліппманна. Аж до самого колапсу Ліппманн
завалював їх агітками від ринку житла, а також власними
ідеями щодо того, проти яких субстандартних іпотечних
облігацій варто закладатися його клієнтам. «Щоразу, як
Ліппманн пропонував нам цінні папери, ми з Війні перезиралися
й відмовлялися»,  згадує Денні Мозес. Вони приймали
поради від Ліппманна, але лише до певної міри. Вони так і не
навчилися довіряти будь-кому, хто працював у відділах
облігацій на Уолл-стрит. Зрештою, це вони мали оцінювати
окремі облігації, а не Ліппманн.

Майкл Баррі зосередився, хоча й дещо абстрактно, на
структурі кредитів, і робив ставки на пули з високою
концентрацією таких паперів, які, на його думку, були створені для
дефолту. Айсман та його партнери зосередилися на
конкретних людях, що позичали і винаймали папери. Субстандарт-
ний ринок дотягнувся до сегмента американців, які зазвичай
не мали жодних справ з Уолл-стрит,  прошарку з кредитним
рейтингом між 5 і 29 процентилями. Тобто кредитні установи
позичали гроші людям, які мали меншу
кредитоспроможність, ніж 71 % населення. Що станеться зі статками цих
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бідних американців? Наскільки мають упасти ціни на
житло, щоб вони прогоріли на кредитах? Які іпотечні
оператори найбільш корумповані? Які фірми на Уолл-стрит
випускали найбільш непорядні іпотечні облігації? Які саме люди
й у яких регіонах країни виявляли найгіршу фінансову
відповідальність? Рівень дефолту в Джорджиї був утричі
вищий, ніж у Флориді, хоч обидва штати мали однаковий
рівень безробіття. Чому? В Індіані рівень дефолту становив
25 %, у Каліфорнії  5 %, хоча, на перший погляд,
каліфорнійський люд був менш відповідальний у фінансовому
плані. Чому? Війні та Денні полетіли в Маямі, де прогулялися
порожніми кварталами, збудованими на субстандартні
кредити, і на власні очі побачили, що справи кепські. «Вони
телефонували мені й говорили: Господи Боже, тут лихо та
й годі »,  згадує Айсман.

Коротше кажучи, вони здійснили марудний кредитний
аналіз іпотечних позик, що варто було зробити ще перед
тим, як ті кредити видавати. А тоді вирушили полювати на
шахраїв і дурнів. «Я вперше збагнув, наскільки все погано, 
говорить Айсман,  коли попросив Ліппманна надіслати
мені список угод із бездокументними кредитами за 2006-й».
Айсман, який від початку був схильний вчувати на ринку
шахрайство, хотів закластися проти американців, яким
видали позики без довідок про доходи чи працевлаштування.
«Я гадав, що Ліппманн надішле мені угоди, у яких бездоку-
ментники  становитимуть 20 %. А він прислав список, де
в кожній угоді їх було не менше 50 %».

Вони зателефонувати до трейдерських відділів Уолл-
стрит і запитали характеристики субстандартних іпотечних
облігацій, щоб знайти серед них найбільш зіпсовані й
придбати найкращу страховку. Найбільш ласим шматочкам
(облігаціям, які забезпечували іпотеки з найвищим ризиком
дефолту) були притаманні кілька спільних ознак. По-перше,
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відповідні кредити скупчувалися в штатах, які хлопці з
Уоллстрит називали піщаними,  Каліфорнії, Флориді, Неваді
й Аризоні. Ціни на житло в «піщаних штатах» найшвидше
зростали під час розквіту кредитування, тому в разі колапсу
мусили зіпсуватися першими, і коли це станеться, низький
рівень дефолту в Каліфорнії мав злетіти під хмари. По-друге,
ці кредити мали видаватися найбільш сумнівними
іпотечними операторами. Long Beach Savings, яка цілковито належала
Washington Mutual, була типовим прикладом фінансової
нестриманості. Long Beach Financial першими опанували схему
«випускай і продавай», і тепер з рекордною швидкістю вте-
лющували гроші всім охочим придбати житло і не ставили
зайвих питань. По-третє, у пулах мав бути вищий за середній
показник відсоток кредитів без документів або з обмеженою
кількістю документів  тобто позик, які, найімовірніше,
виявляться шахрайськими. Long Beach Savings, на думку Айсма-
на та його партнерів, спеціалізувалися на іпотеці зі змінною
ставкою, яку роздавали домовласникам з поганою кредитною

історією та без підтвердження наявності прибутків. Жодних
початкових внесків, виплата відсотків варіюється на вимогу.
Блоги, присвячені нерухомості південної Каліфорнії, рясніли
оповідками про фінансові афери, що стали можливими
завдяки так званим тридцятирічним виплатам за ІМС, іпотекою
зі змінною ставкою. У Бейкерсфілді, штат Каліфорнія,
мексиканець, який збирав полуницю за $ 14 тис. на рік і не володів
англійською, спромігся взяти в борг усю суму на купівлю
будинку вартістю в $ 724 тис.

Що глибше вони вивчали окремі облігації, то більше
помічали способів нагріти на них руки. Наприклад,
з явилася традиція позичати величезні гроші бідним іммігрантам.
Якось Айсманова хатня робітниця, пані з Південної Америки,
прийшла до нього й повідомила, що планує купити
будиночок на кілька поверхів у Квінзі. «Ціна була абсурдною, і їй
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пропонували іпотеку зі змінною ставкою без початкових
внесків»,  каже Айсман, який умовив-таки жінку взяти звичну
іпотеку з фіксованою ставкою. Потім йому зателефонувала
няня, яка у 2003-му доглядала його новонароджених доне-
чок-близнючок. «Така чудова жіночка з Ямайки,  згадує
Айсман.  Каже, що вони з сестрою володіють кількома
такими будиночками у Квінзі. Я питаю: Корінн, як це сталося? »
А сталося це так, що вони купили один будинок, його вартість
зросла, і тоді прийшли кредитодавці й запропонували
провести реструктуризацію. У такий спосіб няня з сестрою
отримали додаткові $ 250 тис., і на них купили другий будинок. Ціна
на нього також зросла, тож вони повторили експеримент.

«Коли вони зупинилися, то вже мали п ять будинків, ринок
падав, і вони були не в змозі здійснювати виплати».

Ця несподівана спроможність няні отримувати подібні
кредити була не випадковою  практично всі стосунки між
операторами субстандартної іпотеки і боржниками
ґрунтувалися на вадах моделі, яку використовували для оцінювання
субстандартних іпотечних облігацій дві найвпливовіші
рейтингові агенції  Moody s та Standard & Poor s.

Великі фірми Уолл-стрит (Bear Stearns, Lehman Brothers,
Goldman Sachs, Citigroup та інші) мали таку саму мету, що
й будь-яка виробнича установа: якомога менше заплатити за
сировину (кредити на житло) і якомога більше отримати за
кінцевий продукт (іпотечні облігації). Ціна кінцевого
продукту утворювалася згідно з рейтингом, присвоєним за моделлю,
яку використовували Moody s та S&P. Внутрішня будова цієї
моделі офіційно не розголошувалася: Moody s та S&P
заявляли, що їх неможливо надурити. Але всі працівники Уолл-
стрит знали: компанії, які керувалися цією моделлю, були, що
називається, «готові до вживання». «Якщо тобі не дають
роботи на Уолл-стрит, ти знайдеш її в Moody s»,  як
висловився один із трейдерів Goldman Sachs, який згодом перекваліфі¬
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кувався на менеджера хедж-фонду. Усередині рейтингових
агенцій існувала своя ієрархія, геть невтішна для
класифікаторів субстандартних іпотечних облігацій. «У
рейтингових агенціях корпоративні кредити вважаються найменшим
злом,  пояснює аналітик, який проектував іпотечні
облігації для Morgan Stanley.  Потім ідуть стандартні іпотечні
кредити. А далі  папери, забезпечені активами, то там
узагалі тупоголовий народ»10. Уолл-стритівські відділи з торгівлі
облігаціями заповнили люди, які щороку заробляли суми
з шістьма нулями, і вони прагнули обдурити тупоголових, чиї
заробітки налічували щонайбільше п ять нулів, щоб ті
присвоїли найвищий можливий рейтинг найгіршим кредитам.
Вони виконували своє завдання зі старанністю й
ефективністю випускників Ліги плюща. Наприклад, вони швидко
збагнули, що насправді хлопці з Moody s та S&P не оцінюють
індивідуальні житлові кредити, навіть не дивляться на них.
Єдине, що бачили й оцінювали класифікатори за своїми
моделями, були загальні характеристики кредитного пулу.

Наприклад, ось що вони робили з кредитним скорингом
FICO. Скоринг FICO (що дістав свою назву від компанії Fair
Isaac Corporation, яка його винайшла в 1950-х роках) мав
вимірювати кредитоспроможність індивідуальних
позичальників. Найвищий рейтинг FICO становив 850, найнижчий 
300, а середній показник у СІЛА  723. Скоринг FICO був
примітивним. Скажімо, у ньому не враховувалися прибутки
боржника. А ще з ним можна було прокручувати різні
махінації. Потенційний позичальник мав змогу підвищити собі
скоринг FICO, взявши позику на кредитну картку й одразу її
повернувши. Але менше з тим. Недоліки скорингу FICO навіть
близько не стояли з тими шахрайськими методами, якими

10 Як не дивно, субстандартні іпотечні облігації класифікуються не як іпотечні, а як
«забезпечені активами», разом із заборгованостями за кредитними картками,
автомобільними кредитами та іншими сумнівними заставами.
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користувалися рейтингові агенції. Moody s і S&P вимагали
не список із показниками FICO для кожного окремого
позичальника в кредитному пакеті, а середній показник FICO
для всього пулу. Щоб відповідати стандартам рейтингових
агенцій (максимально збільшити відсоток облігацій з
рейтингом ААА, утворених з будь-якого кредитного пулу),
середній скоринг FICO для боржників у пулі мав
становити десь 615. Способів досягти цієї середньої цифри було
більш ніж достатньо. І саме тут були приховані найбільші
можливості. Якщо всі позичальники в пулі мають скоринг
FICO 615, то він уважається надійнішим, ніж той, у якому
половина боржників мають FICO 550, а решта  680. Особи
з кредитним скорингом FICO 550 майже неодмінно
збанкрутують, і їм узагалі не можна позичати гроші. Але шпарки
в моделі рейтингових агенцій давали змогу видавати
подібні кредити, якщо знаходилися позичальники з FICO 680,
яких можна було протиставити біднякам і досягнути
середнього показника в 615.

Де знайти позичальників з високим скорингом FICO? Тут
відділи з торгівлі облігаціями на Уолл-стрит скористалися
іншою прогалиною в моделі рейтингових агенцій. Вочевидь
агенції забули про відмінність між «тонкою папкою» FICO
й «товстою папкою» FICO. «Тонка папка» скорингу FICO, як
випливає з її назви, передбачала коротку кредитну історію.
Папка була тонкою, бо позик було небагато. Іммігранти часто
мали навдивовижу високий скоринг FICO  у них не було
жодних заборгованостей, бо ніколи не брали кредитів. Таким
чином, коли ямайська няня та мексиканський збирач
полуниць із прибутком у $ 14 тис. на рік хотіли взяти кредит на
три чверті мільйона, їх пропускали крізь моделі Moody s та
S&P, і раптом вони ставали корисними для фінансових
махінацій. Тепер вони могли покращити видиму якість
кредитного пулу й підвищити відсоток облігацій, яким присвоять
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рейтинг AAA. Мексиканець збирає врожай полуниці, а
Уоллстрит збирає врожай зі скорингу FICO.

Моделі рейтингових агенцій повнилися подібними
можливостями. Увесь фокус полягав у тому, щоб знайти їх
раніше за інших. Наприклад, з ясувати, що Moody's і S&Р
віддавали перевагу іпотеці зі змінною ставкою й низькими
початковими відсотками, а не кредитам із фіксованою
ставкою. Або що агенціям було байдуже, на якому ринку
нерухомості видавалася позика,  на жвавому чи на
застиглому. Або те, що вони заплющували очі на перспективи афер
з кредитами без документів. Чи що вони не помічали
присутності «мовчазних вторинних»  вторинних іпотек,
після яких домовласник утрачав заставлений будинок, а також
усі фінансові підстави не віддавати банку ключ від вхідних
дверей, і йому залишалося лише шукати помешкання
деінде. Щоразу, коли якийсь розумака з Уолл-стрит, що укладав
пакети іпотечних облігацій, помічав черговий доказ
ідіотизму та байдужості рейтингових агенцій, він здобував
перевагу на ринку: гірші кредитні пули були дешевші за
трохи кращі. Пули почали нагадувати штангу  вони
складалися з дуже високих та дуже низьких показників FICO,
і були більш вигідними, порівняно з пулами, де окремі
показники становили в середньому 615. Принаймні поки
решта уолл-стритівських хлопаків не помітять цю дірку в
головах класифікаторів із рейтингових агенцій і не накинуть
ціну. Але до цього моменту фірма з Уолл-стрит мала змогу
втішатися цією схибленою монополією. Співробітники
телефонували кредитору й казали: «Тільки нікому анічичирк,
але якщо ви принесете мені пул позик з високим вмістом
«тонких папок» FICO, то я вам заплачу більше, ніж будь-хто
інший». Що більше кричущих помилок припускалися
рейтингові агенції, то більше з являлося можливостей у трей-
дерських відділів Уолл-стрит.
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Наприкінці літа 2006-го Айсман та його партнери нічого
цього не знали. Вони знали одне  вочевидь інвестиційні

банки Уолл-стрит наймали на роботу людей, які тільки тим
і займалися, що махлювали з моделями рейтингових агенцій.
На справедливому ринку облігації, забезпечені пулами
слабших кредитів, мали коштувати менше за облігації на основі
кредитів сильніших. Усі субстандартні іпотечні облігації
оцінювалися згідно з рейтингами, призначеними Moody s. Усі
транші з рейтингом ААА проходили за однієї ціною, а всі
транші з рейтингом ВВВ  за іншою, хоча між різними
траншами з рейтингом ВВВ існували істотні відмінності. Усім
облігаціям присвоювалася ціна відповідно до рейтингу Moody s,
і якщо вона була надміру завищеною, це означало, що
облігації хибно класифікували. А найгірше класифікувалися
облігації від уолл-стритівських фірм, які правдами й неправдами
змушували рейтингові агенції хибно їх класифікувати.
«Повірити не можу, що таке дозволили,  говорить Айсман. 
Я, певно, вже тисячу разів це повторював».

Айсман не знав напевне, як фірми обманюють
рейтингові агенції. І він мусив дізнатися.

Його команда розпочала багатомісячні пошуки
найбільш переоцінених облігацій на ринку, що складався з
переоцінених облігацій. Через місяць після того, як вони купили
в Ліппманна перші кредитні дефолтні свопи на
субстандартні іпотечні облігації, Вінсент Деліел і Денні Мозес полетіли

в Орландо на таку собі конференцію з субстандартних
іпотечних облігацій. Назва заходу була дещо незрозумілою 
ABS East, але насправді то була торговельна виставка,
присвячена вузькій галузі. Там зібралися хлопці, що видавали
субстандартну іпотеку, фірми Уолл-стрит, які створювали
пакети й продавали субстандартні іпотечні кредити, фондові
менеджери, які інвестували тільки в субстандартні іпотечні
облігації, агенції, що класифікували субстандартні іпотечні
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облігації, юристи, які займалися тим, чим там займаються
юристи. Деніел і Мозес гадали, що роблять візит увічливості
сільській індустрії, аж село виявилося мегаполісом. «Ця
галузь годувала таку велику кількість людей...  згадує
Деніел.  Саме тоді ми зрозуміли, що на цьому будуються відділи
фіксованих прибутків усіх брокерських компаній».

І саме тоді відбувся їхній перший особистий контакт
з рейтинговими агенціями. Помічники Ґреґа Ліппманна
організували для них зустріч за умови, що вони не викажуть
своїх намірів робити ставки проти, а не на субстандартні
іпотечні облігації. «По ідеї, ми мали вдати,  розповідає
Мозес,  що хочемо придбати цінні папери. А вони мали
подумати: Ой, люди хочуть купити ці папери, бо вони стають
дедалі привабливішими ». У маленькій кімнаті орландівсько-
го готелю Ritz-Carlton Деніел і Мозес зустрілися з Moody s та
S&P. Війні й Денні уже давно підозрювали, що субстандарт-
ний ринок доручив свій кредитний аналіз особам, які зроду
не займалися кредитним аналізом. І жодна інформація,
отримана того дня, не послабила їхньої підозри. Співробітники
S&P поводилися обережно, але пані з Moody s була на диво
відвертою. Скажімо, вона розповіла їм, що хоча й відповідала
за оцінювання субстандартних іпотечних облігацій, боси
не дозволяли їй просто так присвоювати низький рейтинг
паперам, які мусили мати низький рейтинг. Вона подавала
список облігацій на пониження рейтингу своєму керівникові,
а у відповідь отримувала список облігацій, яким дозволялося
присвоювати низький рейтинг. «Вона розповідала, що могла
подати список із сотні облігацій, а назад отримати список із
двадцяти п яти, і без жодних пояснень»,  згадує Денні.

Аналітик Війні ставив найбільше запитань, а Денні
виявляв дедалі більшу зацікавленість. «Війні має характерний
жест,  розповідає Мозес.  Коли він заводиться, то
прикладає руку до рота, спирається ліктем на стіл і каже: А дайте-но
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я у вас дещо запитаю...  Коли я бачив, що Війні підносить
руку до обличчя, то розумів, що він щось затіває».

 Ось чого я не збагну,  сказав Війні, поклавши
руку на підборіддя.  Ви маєте дві облігації, і, на
перший погляд, вони ідентичні. То чому в однієї рейтинг
ААА, а в іншої  ні?

 Ці рішення приймаю не я,  відповіла
жіночка з Moody s, але вона явно знітилася.

 Я іще дечого не розумію,  продовжував
Війні.  Як ви можете призначати рейтинг ААА
облігаціям, які складаються виключно із субстандартної
іпотеки?

 Це дуже добре питання.
Бінго.

«Вона була неперевершена,  каже Мозес,  бо не знала
наших справжніх намірів».

З Орландо вони зателефонували Айсману й
повідомили, що ця галузь така корумпована, що навіть важко уявити.
«В Орландо навіть не було професіоналів від галузі, 
говорить Деніел.  В Орландо приїхали аматори, а
професіонали збиралися у Вегасі. Ми сказали Стіву, що він мусить
з їздити до Вегаса, просто щоб на це поглянути». Вони справді
вважали, що володіють таємницею. Упродовж літа й на
початку осені 2006-го вони поводилися так, наче натрапили на
фантастичну карту скарбів з дещо туманними позначками.
Айсман повертався ввечері додому в доброму гуморі, чого
його дружина вже давно не бачила. «Я була щаслива, 
згадує Валері.  Я думала: Слава Богу, що знайшлася справа,
у яку він може вкладати свій стражденний ентузіазм . А він
говорив: Я знайшов. Знайшов золоту жилу. І про неї більш
ніхто не знає ».
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РОЗДІЛ 5

ВИПАДКОВІ КАПІТАЛІСТИ

Знахідка Айсмана справді виявилася золотою жилою, але те,
що про неї ніхто не знав, було неправдою. Над осінь 2006-го
Ґреґ Ліппманн показав свою презентацію десь 250 великим
інвесторам особисто, і ще сотні побачили її під час торгових
конференцій у Deutsche Bank або телефонних нарад у ньому.
Згідно з «Дослідженнями даних про хедж-фонди від РегТгас»,
наприкінці 2006-го існувало 13 675 дієвих хедж-фондів і
тисячі різноманітних інституційних інвесторів, яким
дозволялося інвестувати в кредитні дефолтні свопи. До багатьох із
них, у тій чи іншій формі, дійшов план Ліппманна. І тільки
з них сотня чи щось таке халтурила на цьому новому ринку
кредитних дефолтних свопів на субстандартні іпотечні
облігації. Більшість купували страховку на субстандартну
іпотеку не для того, щоб проти неї закластися, а для того, щоб
запобігти ризикам їхньої неявної ставки на іпотеку  на свої
портфелі облігацій та акцій, пов язаних із нерухомістю США.
Меншість використовували кредитні дефолтні свопи, щоб
зробити, як з ясувалося потім, разюче катастрофічні ставки
на відносну вартість субстандартних іпотечних облігацій 
вони купували одну субстандартну іпотечну облігацію й
одночасно продавали іншу. Наприклад, вони ставили гроші на
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те, що облігації, які складалися з великої кількості

каліфорнійських кредитів, зіпсуються швидше, ніж облігації з
кредитів поза межами Каліфорнії. Або на те, що горішній поверх
з рейтингом ААА якоїсь субстандартної іпотечної облігації
матиме кращу якість, ніж нижчий з рейтингом ВВВ. Або на
те, що облігації, випущені Lehman Brothers та Goldman Sachs
(обидві славнозвісні компанії об єднували в пакети

найгірші кредити Америки), будуть гірші за облігації, випущені
J.P. Morgan та Wells Fargo (які, здавалося, виявляли хоч якусь
зацікавленість у позиках, котрі вони об єднували в облігації).

Ще менша кількість людей (більше десятка, але менше

двадцяти) зробили відкриту ставку проти всенького мульти-
мільярдного ринку субстандартної іпотеки, а заразом і проти
глобальної фінансової системи. З усіх боків то був визначний
факт: наближення катастрофи було очевидним, але мало хто
його помітив. Серед цих небагатьох хедж-фонди Whitebox

з Міннеаполіса, The Baupost Group з Бостона, Passport Capital
із Сан-Франциско, Elm Ridge з Нью-Джерсі та зграйка хедж-
фондів з Нью-Йорка  Elliott Associates Cedar Hill Capital
Partners, QVT Financial та Harbinger Capital Partners Філіпа
Фалькона. І спільною для більшості цих інвесторів рисою
було те, що вони, безпосередньо або ж опосередковано,
ознайомилися з планом Ґреґа Ліппманна. У Далласі, штат Техас,
колишній торговець облігаціями на ім я Кайл Басе заснував
улітку 2006-го хедж-фонд під назвою Наутап Capital і
невдовзі купив кредитні дефолтні свопи на субстандартні
іпотечні облігації. Басе запозичив цю ідею від Алана Форньєра
з Pennant Capital у Нью-Джерсі  який, у свою чергу, почув її
від Ліппманна. Багатий американський інвестор у
нерухомість Джефф Ґрін не скупився й придбав кілька мільярдів
доларів у кредитних дефолтних свопах на субстандартні
іпотечні облігації  придбав для себе, щойно почув цю ідею від
менеджера нью-йоркського хедж-фонду Джона Полсона.
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Полсон також ознайомився з презентацією Ліппманна і,
займаючи визначну позицію у кредитних дефолтних свопах,
використовував Ліппманна як рупор. Проп-трейдер, що
працював на Goldman Sachs у Лондоні, дізнався, що один трейдер
з Deutsche Bank у Нью-Йорку висловлює непогані думки, тож
він перелетів Атлантику для зустрічі з Ліппманном і
повернувся додому з мільярдом у кредитних дефолтних свопах на суб-
стандартні іпотечні облігації. Грецький інвестор хедж-фонду
на ім я Тео Фанос вислухав план Ліппманна на конференції
Deutsche Bank у Фініксі, штат Аризона, й одразу і собі
зробив ставку. Якщо укласти карту поширення цієї ідеї, немов
для інфекційної хвороби, більшість ліній приведуть назад,
до Ліппманна. Він був нульовим пацієнтом. Була лише одна
людина, яка мала всі підстави заявляти, що це вона

заразила Ліппманна. Але Майк Баррі ховався у своєму офісі
в Сан-Хосе й ні з ким не спілкувався.

У цьому маленькому світі інвесторів, що робили ставки
проти субстандартних іпотечних облігацій, існував іще
менший світ  люди, одержимі торгівлею. Невелика група
інвесторів відчували, що відбувається не просто з фінансовою
системою, а з суспільством, якому вони мали служити, і вони
робили проти системи такі високі (порівняно зі своїми
капіталами) ставки, що фактично перестали бути звичайними
фондовими менеджерами й перетворилися на дещо інше.
Джон Полсон, здавалося, мав найбільше грошей для цієї гри,
і тому він був найбільш очевидним прикладом. Через дев ять
місяців після того, як Майку Баррі не вдалося заснувати фонд
виключно для того, щоб купувати кредитні дефолтні свопи
на субстандартні іпотечні облігації, це вдалося Полсону 
бо він говорив з інвесторами не про катастрофу, яка от-от
мала статися, а про дешеве хеджування проти віддаленого,
невиразного ризику цієї катастрофи. Полсон був старший
за Баррі на п ятнадцять років, і його набагато краще знали
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на Уолл-стрит, і все ж таки, певного мірою, він був там
сторонньою людиною. «Я зателефонував у Goldman Sachs, щоб
розпитати їх про Полсона,  розповідає один багатій, якому
Полсон давав фінансові поради влітку 2006-го.  Вони мені
сказали, що Полсон  хеджевий менеджер третього ґатунку,
який сам не тямить, про що говорить». Полсон отримав
кілька мільярдів доларів від інвесторів, які розглядали участь
у його хедж-фонді як страхування власних пакетів облігацій
та акцій, пов язаних із нерухомістю. Полсон розповів, що
розгледів ситуацію на ринку іпотечних облігацій, оскільки
всю свою кар єру присвятив пошукам переоцінених
облігацій, проти яких можна було зіграти. «Мені подобалася сама
ідея про те, щоб узяти коротку позицію з облігації, бо
втрати будуть мінімальними,  розповів він мені.  Це
несиметрична ставка». Він дивувався, наскільки легше й дешевше
купити кредитний дефолтний своп, аніж «коротко» продати
облігації в готівковій формі, попри те, що, по суті, це одна
й та сама ставка. «Я купив півмільярда. Вони кажуть: А ви
не хочете купити мільярд?  І я такий: Чого я ходжу тут
околясом?  Протягом двох-трьох днів я знайшов двадцять
п ять мільярдів». Полсон ніколи не бачив ринку, на якому
інвестор міг узяти коротку позицію з акції чи облігації на
суму $ 25 млрд, і при цьому ціна не те що не обвалилася 
навіть не зворухнулася. «Ми могли б провести операцію на
п ятдесят мільярдів, якби захотіли».

Навіть улітку 2006-го, коли ціни на житло почали
падати, тільки особливі люди могли побачити огидні факти й від-
реагувати на них  розгледіти в образі молодої гарної
жінки обличчя старої відьми. Кожен із цих людей міг дещо
розповісти про стан фінансової системи, так само, як люди,
що вижили в авіакатастрофі, можуть дещо розказати про
свій нещасний випадок, а з їхніх слів можна зробити
висновок про характер людей, які виживають у катастрофах уза¬
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галі. Усі вони майже неодмінно були диваками. Але дивацтва
в них були різні. Джон Полсон відзначався дивною
зацікавленістю у ставках проти сумнівних позик і дивною
наполегливістю, з якою він умовляв інших долучитися до справи.
Майк Баррі був диваком у своєму прагненні ізолюватися від
громадської думки, навіть від безпосереднього контакту з
людьми, а натомість зосередитися на голих даних і мотивації, які
коригуватимуть фінансову поведінку людей у
майбутньому. Дивацтво Стіва Айсмана проявлялося в його
переконанні, що експлуатація американців середнього класу була
справою корумпованою, а ринок субстандартної іпотеки,
зокрема, виступав двигуном експлуатації й, зрештою,
руйнації. Кожен із цих диваків заповнював якусь прогалину,
кожен висловлював точку зору, якої бракувало, показував
ставлення до ризиків, яке могло б запобігти катастрофі,
якби було більш поширеним. Але існувала принаймні одна
широченна прогалина, якої не заповнив жоден
професійний інвестор. Натомість її залатав Чарлі Ледлі.

Чарлі Ледлі, анекдотично невпевнений Чарлі Ледлі, мав
своє дивацтво: він вірив, що найкращий спосіб заробити
гроші на Уолл-стрит  це відшукати ситуації, які, на думку
Уоллстрит, були найменш вірогідними, і тоді закластися на те, що
вони таки стануться. Чарлі та його партнери робили це
досить часто і досить успішно, бо знали, що ринки схильні
недооцінювати ймовірність великих змін. І навіть тоді, у
вересні 2006-го, коли Ледлі гортав документ, який надіслав
йому один друг (то була презентація про «вкорочення» суб-
стандартних іпотечних облігацій, яку створив якийсь
співробітник Deutsche Bank на ім я Ґреґ Ліппманн), він спершу
подумав: «Надто добре, щоб бути правдою». Він ніколи
не торгував іпотечними облігаціями і навіть був не певен, чи
дозволить йому Deutsche Bank або якась інша установа
купити кредитні дефолтні свопи на субстандартні іпотечні
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облігації  бо то був ринок інституційних інвесторів, а він
і два його партнери, Бен Гокетт і Джеймі Май, навіть
близько не підпадали під визначення «інституції». «Я проглянув
презентацію й промовив: Як узагалі це можливо? ». Тоді
він переслав цю ідею своїм партнерам, разом із питанням:
«Чому цим не займається хтось розумніший за нас?»

Кожен новий бізнес здається неправдоподібним, але на
початку 2003-го ідея Джеймі Мая та Чарлі Ледлі про те, щоб
заснувати компанію з фінансового управління, була просто
абсурдною: пара тридцятирічних чоловіків зі $ 110 тис. на
рахунку Schwab, які живуть у прихалабку за будинком одного
з друзів у Берклі, штат Каліфорнія, і називають себе Cornwall
Capital Management! У них не було жодних підстав уважати,
що вони мають хоч якийсь хист до інвестування. Обидва
недовго працювали на приватну інвестиційну фірму Golub
Associates у Нью-Йорку, де були пішаками, прикутими до
робочого місця, і не приймали жодних інвестиційних рішень
особисто. Джеймі Май був високий, неймовірно вродливий
і майже апріорі справляв враження керівника справи  поки
не розтуляв рота й не демонстрував свій брак упевненості
у будь-чому, від завтрашнього світанку до майбутнього
людської цивілізації. У Джеймі була звичка зупинятися посеред
речення і затинатися: «Емм-емм-емм»  неначе його
бентежила власна думка. Чарлі Ледлі був іще гірший  блідий,
немов мрець, він скидався на людину, схильну до останнього
відкладати важливі вчинки. Коли до Чарлі зверталися із
запитанням, він мовчки втуплювався в нікуди, кивав і кліпав,
немов актор, який забув свій текст, і коли він нарешті
роззявляв рота й видавав якийсь звук, ви аж на стільці
підскакували: «Воно вміє говорити!»

Однолітки бачили в них обох милих, неорганізованих,
допитливих, розумних хлопців, яким забракло конкретної
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мети,  таких можна побачити на зустрічі однокласників
через п ятнадцять років після закінчення школи: вони
матимуть несподівану рослинність на обличчі й складну життєву
історію. Чарлі пішов із коледжу Amherst після першого
навчального року, щоб стати волонтером у першій
президентській кампанії Білла Клінтона, і хоча він згодом повернувся
до навчання, тепер його більше цікавили власні ідеали, аніж
заробляння грошей. Першою роботою Джеймі з Дюкського
університету стала доставка човнів багатіям по всьому
Східному узбережжю. («Саме тоді я збагнув, емм-емм-емм, що
треба обрати собі якусь професію».) У 28 років він вирушив
у «творчу відпустку» на півтора роки  подався в
навколосвітню подорож зі своєю дівчиною. Він приїхав у Берклі
не заради благодатого ґрунту, на якому родять грошенята,
а через те, що його дівчина захотіла туди переїхати. Чарлі
насправді не дуже хотів жити в Берклі. Він виріс у Мангеттені
й почувався бовдуром, щойно опинявся на протилежному
кінці мосту чи тунелю. Він переїхав до Берклі, оскільки Джеймі
сяйнула ідея управління грошовими потоками. $110 тис., як
і гараж, у якому спав Чарлі, теж належали Джеймі.

Замість грошей чи реального бізнес-плану вони мали
певну думку щодо фінансових ринків. А точніше, дві
пов язані думки. їхній досвід у сфері прямих інвестицій, де фірми
вільно купували й продавали цілі компанії, переконав їх у тому,
що ринок прямих інвестицій може бути набагато
ефективнішим за відкриті ринки. «Під час приватних операцій,  каже
Чарлі,  з обох сторін зазвичай присутні тямущі радники.
Нема таких, хто й гадки не має, що і скільки коштує. На
відкритих ринках люди зосереджені на квартальних прибутках,
а не на привілеях у самому бізнесі. Ті люди виробляють
неймовірні речі з божевільних причин». Далі вони
переконалися, що на відкритих фінансових ринках бракує інвесторів,
яких цікавила б глобальна картина. Хлопці на фондовому
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ринку США приймали рішення згідно з ситуацією на
фондовому ринку США, хлопці з японського ринку облігацій 
згідно з ситуацією на японському ринку облігацій тощо.
«Існують люди, які нічим іншим не займаються, окрім як
інвестують гроші в боргові зобов язання європейських
медичних компаній з середнім капіталом,  каже Чарлі.  Не
думаю, що ця проблема стосується лише фінансів. Певно,
вузькість інтересів  це поширене явище в сучасному
інтелектуальному житті. Жодних спроб інтеграції». Фінансові
ринки платили багатьом людям великі гроші за вузькоспеці-
алізований аналіз і небагатьом людям дуже малі гроші  за
ширші, більш глобальні погляди, які були необхідні, якщо ви
хотіли розподілити капітал на кількох ринках.

На початку 2003-го Cornwall Capital щойно
відкрилися  а це означало, що Джеймі та Чарлі почали проводити
ще більше, ніж раніше, годин на день у берклевському при-
халабку, за сумісництвом спальні Чарлі, за теревенями про
ринок. Cornwall Capital постановили, що шукатимуть доказів
неефективності не на одному ринку, а глобально, на всіх: на
ринках акцій та облігацій, валютному й товарному. До цих
двох складних амбіцій невдовзі додалася третя, ще
складніша, коли їм випав перший великий шанс  компанія-емінент
кредитних карток під назвою Capital One Financial.

Capital One була рідкісним прикладом компанії, яка
знайшла хитрий, на перший погляд, спосіб позичати гроші
американцям з поганим кредитним скорингом. Фірма займалася
кредитними картками, а не житловими кредитами, проте мала

справу з тим самим соціально-економічним класом людей, чиї
позики на купівлю житла за кілька років мали обернутися
катастрофою. Упродовж 1990-х і на початку 2000-х компанія
стверджувала, а ринок вірив, що вона має найкращі
інструменти для аналізу кредитоспроможності користувачів суб-
стандартних кредитних карток, а також для оцінювання ри¬
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зиків подібних позик. Наприкінці 1990-х фірма пережила
погані для галузі часи, коли збанкрутували кілька її
суперників. Потім, у липні 2002-го, її акції обвалилися  впали на
60 % за два дні після того, як керівники Capital One
добровільно зізналися, що не можуть покласти край спору з двома
органами регулювання  Управлінням нагляду за ощадними
установами та Федеральним резервом  з приводу того, який
резервний капітал їм потрібен на випадок потенційних
збитків від субстандартних кредитів.

Раптом ринок злякався, що Capital One  не
найрозумніша серед компаній з видачі кредитів, що вона просто краще
за інших приховує збитки. Органи регулювання вже викрили
шахрайство, як підозрювали на ринку, і от-от мають
покарати Capital One. Побічні докази вказували на те, що покарання
не минути. Так, Комісія цінних паперів і фондового ринку
оголосила, що розслідує діяльність фінансового директора,
який щойно подав у відставку, бо ж він продав свою частку
в компанії ще за два місяці до оголошення незгоди з органами
регулювання й обвалу цін на її акції.

Протягом наступних шести місяців компанія
продовжувала разючими темпами заробляти гроші. Мовляв, фірма
не зробила нічого поганого, органи регулювання просто
прискіпуються, і немає жодних особливих збитків у 20-мільярдно-
му портфоліо субстандартних позик. Ціна на акції не зростала.
Чарлі та Джеймі вивчили справу: їздили на спеціалізовані
конференції або телефонували різним незнайомим фінансистам
і випитували все, що можна, в них  у «ведмедів», колишніх
співробітників Capital One, у консультантів з менеджменту, що
давали компанії рекомендації, у конкурентів і навіть у
працівників державних органів регулювання. «Стало зрозуміло, 
каже Чарлі,  що інформація обмежена, і ми мали ті самі дані,
що й решта». Вони вирішили, що, певно, Capital One справді
має кращі інструменти для видачі субстандартних кредитів.
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Залишалося тільки одне питання: чи не керують компанією
дурисвіти?

Двійко майже професійних інвесторів із Берклі,
Каліфорнія, які мали по тридцять з гаком років і $ 110 тис. на рахунку
в Schwab, мали розуміти, що шукати відповідь на це
питання  не їхня справа. Проте вони шукали. Вони полювали на
людей, які ходили до коледжу разом з гендиректором Capital
One, Ричардом Феєрбенком, і збирали на нього
характеристику. Джеймі прогортав річний звіт компанії за формою «10-К»,
намагаючись знайти якогось співробітника Capital One, який
погодився б із ними зустрітися. «Якби ми попросили зустрічі
з гендиректором, нас би до нього не пустили»,  пояснює
Чарлі. Врешті-решт, вони вийшли на такого собі Пітера
Шналла, який обіймав посаду заступника директора фірми,
що відповідав за субстандартні портфелі. «У мене було таке
враження, наче вони подумали: Та хто може телефонувати,
щоб поговорити з Пітером Шналлом?  згадує Чарлі.  Бо
коли ми попросили покликати його до слухавки, вони, такі:
А чом би й ні? ». Хлопці з усією серйозністю представилися

як Cornwall Capital Management, але утрималися від пояснень,
що ж таке Cornwall Capital Management. «Смішно,  каже
Джеймі.  Людям незручно питати, скільки у вас грошей, тож
про це можна взагалі не згадувати».

Вони поцікавилися в Шналла, чи не призначить він їм
зустріч, бо вони, мовляв, хочуть поставити йому кілька
запитань перед тим, як робити інвестиції. «А насправді ми лише
хотіли подивитися,  каже Чарлі,  чи не схожий він на
шахрая». Шналл видався досить переконливим. Що цікаво, він
купував акції власної компанії. Джеймі та Чарлі поїхали від
нього з думкою, що суперечка, яку розв язали Capital One
з органами регулювання, була незначною, і що загалом
компанія досить чесна. «Ми припускали, що, можливо, вони
шахраї,  каже Джеймі,  та, може, й ні».
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Завдяки подальшим подіям друзі майже випадково
розробили незвичний підхід до фінансових ринків, який
невдовзі допоміг їм розбагатіти. Протягом шести місяців після
оголошення про негаразди з Федеральним резервом і
Управлінням нагляду за ощадними установами ціна на акції Capital
One коливалася у вузькому діапазоні, який у середньому
становив ЗО доларів. Очевидно, що за цією стабільністю
ховалася глибока непевність. Тридцять доларів за штуку  то,
звісно, була «неправильна» ціна за акції Capital One. Або компанія
займалася шахрайством, і в такому випадку її акції були
взагалі нічого не варті, або ж компанія була чесною, як це
здавалося Чарлі та Джеймі, і в такому разі ціна на акції мала
становити десь 60 доларів. Джеймі Мей щойно прочитав книжку
«Як стати генієм фондового ринку», яку написав Джоел Ґрін-
блатт, той самий чоловпс, який дав гроші на хедж-фонд Майка
Баррі. У передостанньому розділі книжки Ірінблатта йшлося
про те, як він заробив великі статки за допомогою похідного
цінного паперу під назвою LEAP (Long-term Equity Anticipation
Security  довгостроковий опціон на фондовий актив), що
давав своєму власнику право впродовж певного періоду
купувати акції за фіксованою ціною. Ґрінблатт пояснював, що
трапляються періоди, коли більш вигідно купувати опціони
на акції, ніж самі акції. У світі інвестування у вартість
подібні думки вважали єрессю. Інвестори, які дотримувалися
старомодного вартісного підходу, цуралися опціонів, бо ті
передбачали здатність відчувати ціно-часові можливості
недооцінених акцій. Ідея Ґрінблатта була простою: коли ціна на
акції вочевидь пов язана з певною подією з визначеною датою

(злиття компаній, наприклад, чи судове засідання), то
інвестор у вартість при здоровому глузді може використати
опціони для того, щоб виразити свою позицію. Ця ідея
наштовхнула Джеймі на думку придбати довгостроковий опціон на
купівлю акцій Capital One. «Я був подумав собі: Ух ти, тепер
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картина прояснилася, і ці звичайні акції видаються досить
цікавими . Але ж, чорт забирай, погляньте, скільки ці опці-
они коштують!»

Право купити акції Capital One по 40 доларів у будь-який
момент протягом двох з половиною років коштувало трохи
більше 3 доларів. Це було нелогічно. Проблеми Capital One
з органами регулювання вирішаться або ж ні упродовж
кількох місяців. А коли вони вирішаться, ціна акцій або впаде до
нуля, або підскочить до 60 доларів. Джеймі трохи уважніше
вивчив питання й зрозумів, що модель, яку використовують на
Уолл-стрит для оцінювання LEAP (модель оцінювання опці-
онів Блека - Шоулза), видає дивні результати. Якщо Capital
One продавали свої акції по ЗО доларів, то згідно з моделлю
передбачалося, що протягом наступних двох років ціна за
акцію становитиме 35 доларів, а не 40, або ж 40 доларів, а не
45, і так далі. Подібні припущення мали сенс тільки для тих,
хто нічого не знав про компанію. Інакше модель взагалі не
виконувала своєї функції, коли ціна на акції Capital One
зміниться, а вона зміниться неодмінно, то дуже ймовірно, що стрибок
у ціні буде великий, а не малий.

Cornwall Capital Management швиденько прикупили
8 000 опціонів LEAP. Потенційні збитки обмежувалися
$ 26 тис., які вони сплатили за свій опціон на купівлю акцій.
А потенційні прибутки були теоретично безмежними.
Невдовзі після того, як Cornwall Capital зробили ставку, органи
регулювання виправдали Capital One, ціна на її акції злетіла вгору,
і опціонна позиція Cornwall Capital виросла з $ 26 тис. до
$ 526 тис. «Ми розпалилися не на жарт»,  каже Чарлі. «Ми
повірити не могли, що нам продають оці довгострокові опціо-
ни за такою ціною,  додає Джеймі.  І тоді ми почали

шукати більше довгострокових опціонів».
Ця стратегія вмить стала фантастично прибутковою:

починай з дешевих, на перший погляд, опціонів, за якими про¬
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даються чи купуються якісь корейські акції, або підчеревина,
або валюта країни третього світу будь-яка річ, ціна якої
могла різко змінитися), а потім досліджуй оту річ, яку опціон дає
тобі змогу купувати чи продавати. Опціони пасували двом
нашим героям та їхнім характерам  вони ніколи ні в чому
не були впевнені. Обидва були схильні вважати, що люди, як
і ринки, були занадто впевнені щодо завідомо непевних речей.
Обидва відчували, що люди, як і ринки, хибно визначали
приблизну вірогідність геть невірогідних подій. їм обом було
важко виробити власні переконання, але вони з легкістю
реагували на те, що вважали хибними переконаннями інших.
Щоразу як вони знаходили привабливий малоймовірний
варіант, один з молодиків «відкривав на нього справу» у
вигляді детальної презентації, зі слайдами у PowerPoint. Власне,
аудиторії для цієї презентації вони не мали і створювали її
лише для того, щоб почути збоку, наскільки переконливо
звучить їхній план. Вони виходили на ринки, тільки коли
вважали, що там мають відбутися якісь радикальні зміни і на
це можна зробити непропорційно невелику ставку, яка
принесе нечувані прибутки. Вони мали досить нечітке уявлення
про корейські акції чи валюту третього світу, але більшого
й не вимагалося. Якщо їм випадала нагода зробити дешеву
ставку на рух ціни якихось акцій, вони могли найняти
експерта, який допоміг би з ясувати деталі. «Такий ми виробили
план дій,  каже Джеймі Май,  покладатися на працю
розумних людей, які знають більше, ніж ми».

За успіхом із Capital One прийшов наступний подібний
успіх, пов язаний зі стражденною європейською компанією
кабельного телебачення під назвою United Pan-European Cable.
Цього разу, оскільки хлопці мали більше грошей, то
придбали $ 500 тис. у купівельних опціонах за ціною, далекою від
ринкової. Коли справи United Pan-European Cable
пожвавилися, вони отримали швидкий прибуток у $ 5 млн. «Тепер ця гра
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цікавила нас по-справжньому»,  каже Джеймі. Далі вони
зробили ставку на компанію, що доправляла кисневі балони
безпосередньо додому клієнтам. Та ставка в $ 200 тис.
швидко перетворилася на 3 мільйони. «Три з трьох,  каже Чар-
лі.  Це ж неймовірно! Уперше я збагнув, що зможу
займатися цією справою протягом тривалого часу».

Вони або натрапили на серйозний недолік у сучасних
фінансових ринках, або ж приєдналися до великої азартної
гри. Власне, вони достоту не знали, що саме сталося. Як сказав
Чарлі: «Дуже важко розрізнити, коли ти дієш мудро, а коли
тобі просто щастить». Хлопці вирішили, що на той момент,
як у них збереться достатня статистична база, вони вже
помруть або стоятимуть однією ногою в могилі, тож Джеймі
та Чарлі не гаяли часу на роздуми, чи то талан, чи розум.
У будь-якому разі, вони усвідомлювали, що їм бракує
потрібних знань, особливо про фінансові опціони. Вони найняли
студента-магістра з факультету статистики в
Каліфорнійському університеті, щоб він допомагав їм у Берклі, але той
звільнився, щойно вони попросили його аналізувати ринок ф ю-
черсів підчеревини. «З ясувалося, що він вегетаріанець,  каже
Джеймі.  Він був проти капіталізму загалом, а підчеревина
його просто доконала». їм довелося самотужки борсатися
у складній фінансовій теорії. «Ми самі витратили багато часу
на побудову моделей Блека-Шоулза, щоб побачити, що
відбувається, коли змінювати в них різні показники», 
розповідає Джеймі. Найбільше їх вразило те, наскільки дешево
дозволяли ці моделі спекулювати на ситуаціях, які мали два
разюче протилежних варіанти закінчення. Якщо наступного
року акція могла коштувати 100 доларів за штуку або взагалі
нічого, то було нерозумно продавати довгостроковий опціон
на купівлю акцій по 50 доларів за 3 долари. Але часто на
ринку саме так і відбувалося. Модель, якою користувалися на
Уолл-стрит для оцінювання деривативів на трильйони дола¬
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рів, розглядала фінансовий світ як упорядкований
одноманітний процес. Але світ не був одноманітним, у ньому
відбувалися різкі зміни, і здебільшого  випадково.

Інвестування, скероване подіями  отакий термін вони
винайшли або десь поцупили для визначення свого заняття.
Справа була набагато веселішою, ніж суха термінологія. Якось
Чарлі зацікавився ринком ф ючерсів на етанол. Його знання
про етанол були мізерними, але Чарлі дізнався, що держава
видає на нього субсидію в розмірі 50 центів за галон, тож він
мав продаватися й купуватися на 50 центів дорожче за бензин,
і так було завжди. На початку 2005-го, коли виник цей інтерес,
етанол упродовж деякого часу відпускали на 50 центів
дешевше від бензину. Чарлі не знав, чому це сталося, та так і не
дізнався. Натомість він купив ф ючерси на дві цистерни
етанолу і завдяки цьому потрапив у заголовки журналу «Етанол
сьогодні», хоча до того моменту навіть не знав про його
існування. Брокер Cornwall розлютився, коли їм довелося
залишити цистерни з етанолом на одному зі складів Чикаго  щоб
заробити суму, яка, на думку брокера, була абсурдно малою.
«Складність адміністрування наших справ перевищила наші
активи,  пояснює Чарлі.  Люди з нашою позицією не
торгували різними класами активів».

«Ми займалися такими речами, за які інвестори
роздають прочухани,  каже Джеймі,  але нам прочуханів не
дісталося, бо в нас не було інвесторів».

Тоді вони зважилися довірити свої виграші
дипломованому, досвідченому, чистому та чесному професійному
інвестору, який керуватиме капіталом замість них, і кілька тижнів
кружляли Нью-Йорком, проводячи співбесіди з менеджерами
хедж-фондів. «Усі вони були дуже переконливі, коли їх
послухати,  каже Джеймі,  але як поглянути на їхні досягнення,
то враження вони не справляли». Хлопці вирішили, що й
надалі управлятимуть грошима самостійно. За два роки після
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того, як вони відкрили свій бізнес, вже мали на рахунку $ 12 млн
і переїхали разом зі своєю штаб-квартирою з берклівського
прихалабка до офісу в Мангеттені  на один із поверхів студії
художника Джуліана Шнабеля в Гринвіч-Віллидж.

А ще вони перемістили свій рахунок зі Schwab до Bear
Stearns. Джеймі та Чарлі прагнули зав язати стосунки з
якоюсь великою торговою фірмою на Уолл-стрит і озвучили це
бажання своєму бухгалтеру. «Він сказав, що знайомий із Ей-
сом Ґрінбергом і може нас представити, тож ми охоче
погодилися»,  розповідає Чарлі. Колишній голова правління та
гендиректор Bear Stearns, легенда Уолл-стрит, Ґрінберг досі
тримав свій офіс у компанії та виступав брокером для
жменьки «особливих» інвесторів. Коли Cornwall Capital перевели
активи до Bear Stearns, то, звісно, почали отримувати свої
брокерські звіти за підписом Ейса Ґрінберга.

Як і більшість подій, що випадали на їхню долю від
фінансових ринків, перший контакт з великою фірмою Уолл-стрит був
неймовірним і дивовижніш, але достоту незбагненним. Ось так
просто, навіть здалеку не побачивши Ейса Ірінберга, хлопці
стали його клієнтами. «Ми тоді подумали: Як так трапилося, що
Ейс Ірінберг став нашим брокером?   згадує Чарлі.  Я про
те, що ми були ніким, порожнім місцем. І ми ніколи не
зустрічалися з Ейсом Ґрінбергом». Таємниця тільки поглиблювалася
щоразу, як хлопці намагалися поговорити з ним. Вони мали його
телефонний номер (принаймні, так уважалося), але коли
намагалися йому зателефонувати, слухавку знімали інші люди.
«Чудасія, та й годі,  розповідає Чарлі.  Траплялося, що слухавку
брав сам Ґрінберг. Але він завжди казав: Зачекайте ,  а тоді на
лінії з являвся секретар і приймав замовлення».

Згодом вони випросили особисту зустріч із легендою Уолл-
стрит. Проте вона виявилася такою короткою, що хлопці навіть
не були певні, зустрілися вони з Ейсом Ґрінбергом чи з актором
у ролі Ейса Ірінберга. «Нас запустили на тридцять секунд, бу¬
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квально тридцять секунд, а потім безцеремонно спровадили», 
згадує Джеймі. Ейс Ґрінберг і надалі залишився їхнім брокером.
Просто вони ніколи з ним не спілкувалися. «Ми так і не
розібралися в усій цій історії з Ейсом Ґрінбергом»,  говорить Чарлі.

Чоловікові, якого вони тепер називали «актором у ролі
Ейса Ґрінберга», не вдалося розв язати проблему, яку хлопці
вважали найбільшою. Вони були дрібними приватними
інвесторами. Уолл-стрит здебільшого лишалася для них загадкою.
«Я, типу, навіть ніколи не був усередині банку,  каже Чарлі. 
Я можу тільки уявляти, що там відбувається, причому бачити
ситуацію чужими очима». Щоб мати змогу проводити операції,
як їм того хотілося, вони повинні були примусити великі
фірми Уолл-стрит сприймати їх за інвесторів, які вже зуби з їли на
великих фірмах Уолл-стрит. «Приватний інвестор  наче
громадянин нижчого класу,  каже Джеймі.  Тобі дістаються
гірші ціни, гірший сервіс, усе гірше».

Ця думка набула сили з подачі нового сусіда Джеймі
в Берклі, Бена Гокетта. Гокетт, якому також було трохи за
тридцять, упродовж дев яти років продавав, а потім торгував
деривативами для Deutsche Bank у Токіо. Як і від Джеймі та
Чарлі, від нього відгонило гострим, солодкавим ароматом
вигнанця. «Коли я став до роботи, то був двадцятидвохрічним
і неодруженим,  каже він.  Тепер у мене є дружина,
дитина й собака. Мені вже остогид цей бізнес. Я сам собі не
подобаюся, коли повертаюся з роботи. Я не хотів, щоб моя дитина
виросла з таким батьком. Я подумав, що час звідти
забиратися». Коли він пішов звільнятися, боси з Deutsche Bank
попросили навести їм причини невдоволення. «Я сказав, що мені
не подобається ходити до офісу. Не подобається носити
костюм. І не подобається жити у великому місті. А вони
відповіли  гаразд». Керівництво вирішило, що він може носити
що заманеться, жити де заманеться і працювати де
заманеться  все це за умови, що він залишиться в Deutsche Bank.
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Бен переїхав із Токіо до затоки Сан-Франциско разом зі
100 мільйонами, що належали Deutsche Bank, якими він

оперував зі свого нового затишного помешкання в Берклі Гіллз. Він
підозрював, і небезпідставно, що був єдиною людиною в
Берклі, яка вишукує арбітражні можливості на ринку кредитних
деривативів. І дуже здивувався, коли дізнався про існування
хлопця, який просто на сусідній вулиці віртуально мандрував
світом з метою придбати довгострокові опціони на фінансову
драму. Бен і Джеймі почали разом вигулювати своїх псів.
Джеймі викачував із Бена інформацію про те, як працювали
великі фірми на Уолл-стрит і загадкові фінансові ринки, та
зрештою підмовив його покинути роботу й приєднатися до
Cornwall Capital. «Я три роки просидів у кімнаті на самоті, тому
подумав, що було б непогано попрацювати в колективі», 
каже Бен. Він пішов із Deutsche Bank, щоб узяти участь у
щасливому полюванні на нещасний випадок чи катастрофу, і вже
незабаром знов працював на самоті. Чарлі переїхав до Мангет-
тена, щойно випала нагода, а потім, коли Джеймі порвав
стосунки зі своєю дівчиною, охоче переїхав за другом.

То був союз чоловіків, на диво схожих за способом
мислення. Бен поділяв точку зору Чарлі та Джеймі, що люди, як
і ринки, мають схильність недооцінювати вірогідність
великих змін, але у своїх поглядах він заходив іще далі. Чарлі та
Джеймі переважно цікавилися ймовірністю катастроф на
фінансових ринках. А Бен, у глибині своєї свідомості, готувався
до катастроф у реальному житті. Він уважав, що люди також
недооцінюють імовірність лиха, бо не бажають про це думати.
Існує тенденція, як на ринках, так і в реальному житті: у разі
складних, несподіваних ситуацій люди реагують у два
способи  борються або тікають. «Боротьба  це Зараз я дістану
свою пушку ,  каже Бен.  А втеча: Ми всі приречені, тож
я нічого не можу із цим зробити ». Чарлі та Джеймі належали
до типу втікачів. Коли він говорив із ними, наприклад, про
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ймовірність того, що глобальне потепління спричинить
підвищення рівня моря на двадцять футів, вони просто
знизували плечима: «Нічого з цим не поробиш, то чого
хвилюватися?» Або: «Якщо таке трапиться, я все одно не виживу».

«Живуть собі два самотні хлопці на Мангеттені, 
розповідає Бен,  і типу думають: Якщо ми не можемо жити на
Мангеттені, то краще взагалі не жити ». Він дивувався, що Чар-
лі та Джеймі, такі відкриті до можливостей великих змін на
фінансових ринках, були менш чутливими й сприйнятливими до
можливостей поза цими ринками. «Я намагаюся підготувати
себе та своїх дітей до непередбачуваних ситуацій»,  каже Бен.

Чарлі та Джеймі вважали за краще, щоби Бен тримав свої
«апокаліптичні балачки» при собі. Від них люди почувалися
не в своїй тарілці. Наприклад, людям узагалі не варто було знати,
що Бен прикупив маленьку ферму на північ від Сан-Франциско,
у місцині подалі від доріг, засадженій фруктовими деревами
й городиною, щоб вистачило його родині у випадку кінця
звичного нам світу. Проте Бенові було важко приховувати
своє світобачення, особливо зважаючи на те, що воно йшло

пліч-о-пліч з їхньою інвестиційною стратегією: у їхніх
розмовах завжди прозирала ймовірність нещасного випадку чи
катастрофи. Якось Чарлі сказав Бенові в телефонній розмові:
Ти ненавидиш ризикувати, але живеш у будинку, що стоїть
на тектонічному розломі, на самому вершечку гори, а ринок
житла переживає наразі небувалий розквіт. «Він просто
сказав: Мені час іти   й поклав слухавку,  згадує Чарлі.  Ми
тоді десь два місяці не могли на нього вийти».

«Я поклав слухавку,  розповідає Бен,  і збагнув,
що треба продавати будинок. Негайно». Дім коштував
мільйон доларів, може, більше, але його оренда не
перевищила б $ 2,5 тис. на місяць. «Він продавався за суму, у тридцять
разів більшу за валову орендну плату,  каже Бен.  Перше
правило на ринку купувати за десять і продавати за двадцять».
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У жовтні 2005-го він перевіз свою родину до орендованої
квартири подалі від розлому.

Бен уважав Чарлі та Джеймі не стільки професійними
фінансовими менеджерами, скільки дилетантами, або, як він
сам казав, «парочкою розумних хлопців, що тинялися ринками».
Але йому імпонувала їхня стратегія купувати дешеві квитки на
очікувані фінансові драми. Навряд чи вона була
безпомилковою  насправді ця стратегія частіше оберталася невдачами,
аніж успіхом. Інколи довгоочікувана драма так і не
відбувалася. Часом вони й самі не знали, що робили.

Одного разу Чарлі натрапив на, як йому здалося, дивну
невідповідність цін на ринку бензинових ф ючерсів і швиденько
купив один контракт на продаж-купівлю бензину, продав інший
і отримав те, що він сприйняв за прибуток без ризиків. І тільки
потім збагнув, що, як розповідав Джеймі, «один був неетильо-
ваним бензином, а інший  дизелем». Іншим разом передумови
виявилися правильними, а висновки  хибними. «Якось Бен
телефонує мені й каже: Чуваче, здається, у Таїланді назріває
державний переворот »,  розповідає Джеймі. Газети й словом
не обмовилися про можливий переворот у Таїланді, а новіша
була просто сенсаційною. «Я кажу: Та годі, Бене, ти збожеволів,
не буде ніякого перевороту. Зрештою, як ти взагалі про це
дізнався? Ти ж сидиш у Берклії » Бен присягнувся, що розмовляв
із хлопцем, з яким працював у Сингапурі і який тримав руку на
пульсі Таїланду. Бен говорив так переконливо, що вони
подалися на ринок тайської валюти й придбали напрочуд, як їм тоді
здалося, дешеві тримісячні пути (опціони на продаж) на тай-
ський бат. За тиждень тайські військові скинули обраного
прем єр-міністра. Тайський бат навіть не поворухнувся. «Ми
передбачили переворот, але втратили гроші»,  каже Джеймі.

Збитки апріорі не були великою проблемою, вони були
частиною стратегії. Програшів траплялося більше, ніж
перемог, але ці збитки (тобто ціна опціонів) були мізерними по¬
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рівняно з прибутками. Для їхнього успіху існувало вірогідне
пояснення, яке Чарлі та Джеймі відчували на інтуїтивному
рівні і яке Бен, що колись оцінював опціони для великих фірм
з Уолл-стрит, був готовий сформулювати: фінансові опціони
систематично неправильно оцінювалися. Ринок часто не
зважав на можливість різкого коливання цін. Ринок опціонів
також був схильний вважати, що далеке майбутнє не надто
відрізнятиметься від сьогодення. Зрештою, вартість опціону
залежала від волатильності акцій, валюти чи товарів, а ринок
опціонів покладався на недалеке минуле, коли визначав вола-
тильність акцій, валюти чи товарів. Коли акції IBM
продавалися по 34 долари, а впродовж попереднього року ціна
стрибала туди-сюди, мов навіжена, то опціони на купівлю акцій по
35 доларів у найближчому майбутньому часто
недооцінювалися. Коли золотом торгували десь по 650 доларів за унцію
протягом двох останніх років, то опціон, який давав змогу
купувати унції по дві тисячі в будь-який момент протягом десяти
років, також сильно недооцінювався. Що більший термін дії
мав опціон, то безглуздішими ставали результати, які
видавала модель оцінювання опціонів Блека-Шоулза, то
ширшими були можливості для тих, хто нею не користувався.

Дивно, але саме Бен, найменш компанійський з усієї
трійці, створив навколо Cornwall Capital ефект «потьомкінського
села»  тому невтаємничені мали їх за професійних інститу-
ційних інвесторів. Він знав, як треба поводитись у торгових
залах Уолл-стрит, а також знав ціну, яку платили Чарлі та
Джеймі за те, що великі фірми Уолл-стрит бачили в них не дуже
серйозних інвесторів, або, як висловився Бен, «аматорський
хедж-фонд». Опціони LEAP, тобто опціони на звичайні акції на
два з половиною роки, мали найдовший термін дії, доступний
індивідуальним інвесторам на публічних біржах. Бен сказав
Чарлі та Джеймі: «Знаєте, якщо ви представите себе як
серйозних інституційних інвесторів, то зможете зателефонувати
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Lehman Brothers чи Morgan Stanley і купити восьмирічний опці-
он на що завгодно. Як вам така перспектива?»

Чудова перспектива! їм дуже хотілося вийти
безпосередньо на джерело найбільш недооцінених, на їхню думку, опціо-
нів: на витончені, аналітичні торгові відділи Goldman Sachs,
Deutsche Bank, Bear Steams і решти. Мисливський квиток  ось
як вони це називали. Для мисливського квитка існував
спеціальний термін: Міжнародна асоціація свопів і деривативів (ISDA).
МАСД вигадав такі самі угоди, які укладав Майк Баррі перед
придбанням своїх перших свопів. Якщо ви входили до МАСД,
то теоретично могли торгувати з великими фірмами
Уоллстрит  якщо не як рівня, то, принаймні, як дорослі люди.
Проблема полягала в тому, що, попри успішний фінансовий
менеджмент, грошей у них було обмаль. Що гірше, то були їхні
власні гроші. У найкращому випадку працівники Уолл-стрит
класифікували їх як «осіб з великим капіталом». Як багатіїв.
На Уолл-стрит багатіїв обслуговували краще, ніж представників
середнього класу, але порівняно з інституційними інвесторами,
вони так само залишалися людьми другого ґатунку. Точніше,
багатіїв зазвичай не припрошували до купівлі або продажу
«особливих» цінних паперів на кшталт кредитних дефолтних
свопів, якими не торгували на відкритих біржах. Але саме ці
цінні папери змушували битися серце Уолл-стрит.

На початок 2006-го Cornwall Capital наростили капітал
майже до ЗО мільйонів, але навіть така сума вважалася
сміховинно малою з точки зору відділів, що займалися продажем
кредитних дефолтних свопів на Уолл-стрит. «Ми
зателефонували до Goldman Sachs,  каже Джеймі.  Одразу ж стало
зрозуміло, що їх не цікавить наш бізнес. Lehman Brothers просто
посміялися з нас. Між нами стояла така собі непроникна
фортеця, на яку треба було дертися чи рити під нею підземний хід».
«J.P. Morgan відмовилися обслуговувати нас як клієнтів, 
розповідає Чарлі.  Сказали, що з нами забагато клопоту». Але
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клопоту справді було багато! Вони володіли «дитячими»
капіталами і прагнули, щоб до них ставилися як до дорослих.
«Ми захотіли купити опціони на платину в Deutsche Bank, 
згадує Чарлі.  А вони, такі: Вибачте, з вами такого не вийде ».
На Уолл-стрит доводилося платити за те, що ти сам управляєш
своїми грошима, а не платиш якомусь спеціалісту з Уолл-стрит,
щоб він виконував цю роботу за тебе. «Нас ніхто не брав, 
каже Джеймі.  Ми продовжували обдзвонювати компанії, але
щоб у нас побачили надійних клієнтів, потрібно було мати
щонайменше сто мільйонів баксів».

На той час, коли хлопці зателефонували у UBS, великий
швейцарський банк, вони вже добре навчилися не
відповідати, коли хлопець на іншому кінці дроту питав, скільки в них
грошей. «Ми вже знали, як оминати такі питання»,  каже
Джеймі. У результаті UBS відмовили їм дещо пізніше, ніж інші
банки. «Вони, такі, питають: Скільки коштує ваша коротка
позиція?   згадує Чарлі.  А ми відповідаємо, що небагато.
Тоді він питає: Ви часто торгуєте?  Ми кажемо, що нечасто.
Після цього надовго запала тиша, а потім: Мені треба
поговорити з босом . І більше ми їх не чули».

З Morgan Stanley, Merrill Lynch та рештою справи йшли
не краще. «Вони говорили: Покажіть нам свої маркетингові
матеріали ,  згадує Чарлі.  А ми відповідали: Ну, в нас їх
нема . Тоді вони просили: Покажіть нам проспекти на
пропозицію цінних паперів . А в нас не було жодних проспектів,
бо ми не мали справ з чужими грошима. Вони говорили:
Гаразд, тоді просто покажіть нам ваші гроші . А ми: Ну,

насправді у нас їх не дуже багато . І вони казали: О кей,
просто покажіть свої резюме ». Якби Джеймі та Чарлі мали хоч
якийсь зв язок зі світом фінансового менеджменту (скажімо,
досвід роботи), то їхня пропозиція викликала б більшу
довіру, але такого досвіду в них не було. «Розмова завжди
закінчувалася одним питанням: То що у вас є? »
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Нахабство. Плюс ЗО мільйонів, з якими вони хотіли й

могли робити, що заманеться. Плюс колишній трейдер

деривативами, який передчував апокаліпсис і знав, як улаштовані ці великі

фірми Уолл-стрит. «Джеймі та Чарлі два роки домагалися

контракту з МАСД, але вони просто не знали, як його домогтися, 

каже Бен.  Вони навіть не знали такого терміна, як МАСД».

Чарлі так і не збагнув, як це вдалося Бенові, але той якось

умовив Deutsche Bank, де інвестора розглядали як серйозну

установу, коли він володів двома мільярдами. Deutsche Bank

прийняв Cornwall Capital разом із їхньою «інституційною
платформою». Бен говорив, що треба було просто знати, кому
телефонувати, а також володіти мовою, якою треба викладати
свої пропозиції. Вони й оком не встигли змигнути, аж
співробітники Deutsche Bank погодилися відвідати Cornwall Capital,
щоб перевірити, чи варті вони титулу «інституційного клієнта
Deutsche Bank». «Бен зірвав джек-пот»,  каже Чарлі.

У Deutsche Bank була програма під назвою ЗСК (КУС)11,
яка хоч і не передбачала нічого радикального, на кшталт
тісного знайомства, проте вимагала зустрітися з клієнтами
особисто, принаймні раз. Зачувши, що їм доведеться приймати в себе
гостей із ССК, Чарлі та Джеймі вперше подумали, що важко-
приступна студія Джуліана Шнабеля в небезпечній частині
Гринвіч-Віллидж може спричинити більше запитань, ніж дати
відповідей. «У нас були проблеми із зовнішнім виглядом», 
обережно пояснює Джеймі. З верхнього поверху чувся запах
свіжої фарби, а з нижнього, з ярусу єдиного туалету, долинали
звуки майстерні. «Пам ятаю, перед їхнім візитом я подумав, 
згадує Чарлі,  що як кому захочеться в туалет, то ми
пропали». Власний маленький простір Cornwall Capital, вписаний
у більший простір, був чарівливо антифінансовим  темна
кімната в кінці коридору з червоними цегляними стінами, яка

11 «Знай свого клієнта»  Know Your Client. (Прим, перекл.)
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виходила на невеличкий, зарослий, мов джунглі, сад, у якому
було легше уявляти сцени зваблення, аніж купівлю кредитних
дефолтних свопів. «Було кілька незручних моментів через те, що
під нашими офісами працював тесля, і вони його чули»,  каже
Джеймі. Проте жодному гостю з Deutsche Bank туалет не
знадобився, і Cornwall Capital Management приєдналися до МАСД.

У цій угоді, надрукованій дрібними літерами, було багато
тексту про обов язки Cornwall Capital перед Deutsche Bank і мало
тексту про обов язки Deutsche Bank перед Cornwall Capital. Якщо
Cornwall Capital укладала угоду з Deutsche Bank і отримувала
прибуток, то від Deutsche Bank не вимагалося жодного
забезпечення. Cornwall просто мали сподіватися, що Deutsche Bank
зможуть заплатити за своїми зобов язаннями. З іншого боку, якщо
угода оберталася проти Cornwall Capital, вони мали покривати
збитки щоденно. На той час Чарлі, Джеймі та Бен не надто
переймалися цими умовами або схожими умовами МАСД, на яких
вони уклали угоду з Bear Steams. Вони просто раділи, що їм
дозволили купувати кредитні дефолтні свопи від Ґреґа Ліппманна.

І що далі? Молодики, які не бажали марнувати час, не
могли повірити, що подібні операції взагалі існували, а також
не знали, скільки триватиме можливість їх проводити. Кілька
тижнів поспіль вони сперечалися на цю тему. Презентація
Ліппманна була для них чужорідною, проте інтригувала.
Cornwall Capital ніколи не займалися продажем чи купівлею
іпотечних облігацій, але вони бачили, що кредитний дефолт-
ний своп  це просто різновид фінансового опціону. Ви
сплачували невеликі внески, і якщо достатня кількість субстандарт-
них боржників не могли виплатити свої кредити, ви багатіли.
Проте в цьому випадку їм запропонували дешевий квиток на
драматичну виставу, яка мала відбутися неодмінно. Вони
створили іншу презентацію, для самих себе. «Ми дивилися на ці
операції,  каже Чарлі,  і думали, що воно занадто гарне, щоб
бути правдою. Якого біса я маю можливість купувати КДС на
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потрійні «В» [кредитні дефолтні свопи на транші субстандарт-
них іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ] за такими цінами?
Яка людина при здоровому глузді може заявити: Овва,
мабуть, візьму на себе оці ризики за двісті базисних позицій ?
Це ж сміховинно мала ціна. Який у цьому сенс?» За кілька
місяців до того, у червні 2006-го, вперше почали падати ціни на
житло по всій країні. А за п ять тижнів після, 29 листопада,
індекс субстандартних іпотечних облігацій під назвою АВХ
опублікував перший звіт про невиплачені кредити. Боржникам
не вдавалося виплачувати відсотки, необхідні для погашення
найризикованіших субстандартних облігацій. Іпотечні
кредити вже починали погіршуватися, але ціни на облігації,
забезпечені цими позиками, не зрушилися. «Саме це було дуже
дивно,  каже Чарлі.  Вони вже почали псуватися. Ми все
питали: Хто стоїть на іншому боці оборудки?  І отримували
одну й ту саму відповідь  це CDO». Звісно, від цього
поставало наступне питання: ким або чим були оті CDO?

Зазвичай коли вони виходили на ринки (бо натрапили на
потенційний нещасний випадок, на який варто було
поставити гроші), то наймали експерта, який мав провести їх крізь ці
джунглі. Але цей ринок був настільки далеким від їхнього
досвіду, що хлопцям знадобилося більше часу, щоб знайти
помічника. «Я мав хоч якесь уявлення про цінні папери, забезпечені
активами,  каже Чарлі,  але жодного уявлення про CDO».
Зрештою, вони збагнули, що мова на ринку облігацій має іншу
функцію, ніж у довколишньому світі. Термінологія ринку
облігацій існувала не для того, щоб передавати смисл, а для спан-
теличення невтаємничених. Облігації за завищеною ціною
були не «дорогими», вони були «багатими»  назва звучала
так, наче їх варто купувати. Поверхи субстандартних іпотечних
облігацій називалися не поверхами (або в будь-який інший
спосіб, який би створив у голові покупця облігацій якусь
конкретну картину), а траншами. Найнижчий транш (найризико-
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ваніший перший поверх) називався не першим поверхом,
а бельетажем, або проміжним ярусом, що асоціювалося не з
небезпечною інвестицією, а з дорогими місцями в театрі. CDO,
до складу якого входили виключно найризикованіші
бельетажні яруси субстандартної іпотеки, не називалися субстандарт-
ними CDO, вони були «CDO структурованого фінансування».
«З цими термінами виникало стільки плутанини... 
розповідає Чарлі.  Поки ми намагалися їх збагнути, то зрозуміли,
чому не можемо знайти в них логіки  логіки в них не було».

Ринок субстнадартної іпотеки мав особливий хист
ускладнювати те, що треба було пояснювати. Наприклад, облігація,
забезпечена виключно субстандартними іпотечними
кредитами, не називалася субстандартною іпотечною облігацією. Вона
називалася ABS, тобто asset-backed security  «цінні папери,
забезпечені активами». Коли Чарлі поцікавився в Deutsche
Bank, які саме активи забезпечують цінні папери, забезпечені
активами, йому видали список з іншими акронімами: RMBS,
HEL, HELOC, Alt-A, а також категоріями кредитів, про
існування яких він навіть не підозрював («мідпрайм»  середньори-
зикові). RMBS означало «цінні папери, забезпечені житловою
іпотекою». HEL розшифровувалося як «кредит під заставу
нерухомості». HELOC було кредитною лінією під заставу
нерухомості. Alt-A  просто назва для лайняних іпотечних позик, які
банк видавав без відповідних документів (скажімо, без довідки
про доходи). Рейтинг «А» призначався найбільш
кредитоспроможним позичальникам; Alt-A, тобто «Альтернативні А-папе-
ри», означало альтернативу найбільш кредитоспроможним,
а від подібної фрази вже погано тхнуло. Зазвичай будь-який
кредит, що перетворився на акронім, можна було більш
прозоро назвати «субстандартним кредитом», але ринок облігацій
не хотів бути прозорим. Термін «мідпрайм» став своєрідним
тріумфом, ознаменувавши перемогу мови над істиною. Якийсь
хитрун з ринку облігацій кинув погляд на парості субстандарт-
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ної іпотеки, наче амбітний забудовник на Оакленд, і знайшов
можливість створити новий образ для старих нетрів. На
околиці Оакленда був район, що маскувався під окреме й
незалежне місто під назвою Рокридж. Тільки через відмову називатися
Оаклендом Рокридж мав привілей встановлювати вищу ціну
на нерухомість. Тепер усередині субстандартного іпотечного
ринку також з явився подібний район під назвою «мідпрайм».
Мідпрайм був субстандартним, але з якоїсь незбагненної
причини таким не вважався. «Я не одразу зрозумів, що все це
начиння всередині облігації було практично однорідним,  каже
Чарлі.  Просто фірми Уолл-стрит нав язували рейтинговим
агенціям різні назви однієї категорії, щоб вони більше
скидалися на диверсифіковані пули активів».

Чарлі, Джеймі та Бен увійшли на ринок субстандартної
іпотеки з упевненістю, що хочуть займатися тим, чим уже
займалися Майк Баррі та Стів Айсман, тобто вишукувати
найгірші субстандартні облігації, щоб зіграти проти них.
Вони швидко влилися в ритм FICO-скорингу, співвідношення
«кредит/застава», розібралися з «мовчазними вторинними»,
специфічним божевіллям Флориди й Каліфорнії, а також
разюче оптимістичною структурою самих облігацій: транш «мі-
нус-ВВВ», найнижчий поверх будівлі, мав зазнати всього 7 %
збитків, щоб вартість відповідного пулу впала до нуля. Але
потім хлопці, на відміну від решти гравців субстандартного
іпотечного ринку, перейшли до геть іншого (і, як виявилося,
більш прибуткового) заняття: вони поставили проти горішніх
поверхів CDO  траншів з подвійним рейтингом АА.

І тільки згодом хлопці збагнули, що мають дві переваги.
Перша полягала в тому, що вони вийшли на ринок дуже пізно,
незадовго до обвалу, а перед ними уже встигли пройти кілька
фінансових менеджерів. «Ми змогли так швидко просуватися
завдяки тому,  пояснює Чарлі,  що бачили багато якісних
досліджень, тож нам не довелося здійснювати аналіз з нуля».
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Іншою перевагою був їхній «донкіхотський» підхід до
фінансових ринків  вони свідомо шукали заклади з малими
шансами на виграш. Вони прочісували ринки на предмет спорів,
у яких реальні шанси становили 10 : 1, але оцінювалися як
співвідношення 100 : 1. «Ми шукали важелі впливу, які б
не обернулися проти нас,  каже Чарлі.  Важіль дає змогу
збільшити вплив. Якщо у вас є лом, ви зможете прикласти
мале зусилля й перетворити його на велике. Ми сподівалися
зайняти таку позицію, де маленькі зміни у світовому устрої
спричинять великі зміни в ціні».

Тоді на сцену вийшло CDO. Можливо, хлопці й не знали,
що таке CDO, але їхній розум був до нього готовий, бо незначна
зміна у світовій ситуації породжувала великі зміни в ціні CDO.
З їхньої точки зору, CDO переважно складалися з купи
іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ. Фірми з Уолл-стрит змовилися
з рейтинговими агенціями, щоб виставити цю купу за сукупність
диверсифікованих активів, але кожен, хто мав очі, бачив, що як
зіпсується одна субстандартна облігація з рейтингом ВВВ, то
попсується й більшість, бо всі вони підпадають під вплив тих
самих економічних сил. Субстандартні іпотечні кредити у
Флориді зазнають дефолту з тих самих причин, що й субстандартні
іпотечні кредити в Каліфорнії. І попри те, аж 80 % CDO
складалися не з чого іншого, як з облігацій із рейтингом ВВВ, що
оцінювалися вище за рейтинг ВВВ: AAA, АА чи А. Для знищення
облігації з рейтингом ВВВ (найнижчий поверх будівлі) потрібні
були лише 7 % втрат у відповідному пулі житлових кредитів. Ті
самі 7 % втрат знищать, цілком і повністю, CDO, яке
складається облігацій з рейтингом ВВВ, байдуже який рейтинг йому було
присвоєно. «Лише за кілька тижнів ми повністю осягнули
ситуацію, бо ж вона була така дивна,  розповідає Чарлі.  Що
більше ми придивлялися до CDO, то частіше в нас виникала
думка: Де, чорт забирай, якась маячня. Це, біс його бери,
шахрайство. Може, у суді цього не довести. Але це шахрайство ».
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А ще це була вражаюча нагода: ринок неначе сам вірив
у власну брехню. Страхування ймовірно безпечної порції CDO
з рейтингом АА коштувало менше, ніж страхування відверто
ризикованих облігацій ВВВ. Навіщо платити 2 % на рік за
право закластися безпосередньо проти облігацій ВВВ, коли можна
сплачувати 0,5 % за практично таку саму ставку проти порції
CDO з рейтингом ААА? А якщо вони платили вчетверо менше
за аналогічну ставку проти субстандартних іпотечних
облігацій ВВВ, то могли вчетверо більше на ній заробити.

Вони обдзвонили великі фірми Уолл-стрит  щоб
перевірити, чи зможе хтось відмовити їх купувати кредитні дефолт-
ні свопи на АА-транші CDO. «Справді, якесь воно надто гарне,
щоб бути правдою,  каже Джеймі.  А коли щось видається
надто гарним, щоб бути правдою, ми намагаємося з ясувати
причину цього». Відмовити їх спробував хлопець із Deutsche
Bank на ім я Річ Ріццо, який працював на Ґреґа Ліппманна. Як
пояснив Ріццо, угода МАСД щодо стандартизації КДС на CDO
(що відрізнялася від попередньої угоди МАСД щодо
стандартизації КДС на іпотечні облігації) була створена лише за кілька
місяців до цього, у червні 2006-го. Іще ніхто не встиг купити
кредитні дефолтні свопи на шмат CDO з рейтингом АА, а це
означало, що для них навряд чи з явиться ліквідний ринок.
А без ліквідного ринку не було впевненості, що вони зможуть
продати їх коли заманеться або отримати за них гарну ціну.

«Він зауважив іще дещо,  згадує Чарлі.  Що стан
[речей] ніколи не погіршиться настільки, щоб зіпсувалися CDO».

Cornwall Capital з ним не погоджувалися. Вони не знали
напевне, чи зазнає дефолту достатня кількість
субстандартних кредитів, щоб обвалилися CDO. Вони тільки знали, що
Deutsche Bank нічого про це не відомо, як і решті. Можливо,
існувала якась «правильна» ціна на страховку від перших
збитків у пулах облігацій на основі пулів сумнівних кредитів,
але вона точно не могла становити половину відсотка.
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Звісно, якщо ви збираєтеся грати в азартні ігри з CDO,
не завадить достеменно знати, з чого складаються оті CDO,
а вони й досі не знали. Суцільні труднощі, з якими
здобувалася інформація, свідчили про те, що більшість інвесторів просто
пропускали цю стадію, якої вимагала елементарна обачність.
Кожне CDO складалося з частин, до яких входили сотні різних
іпотечних облігацій, які, у свою чергу, містили тисячі різних
позик. І було практично неможливо дізнатися, що це за
частини чи позики. Хлопці спершу припустили, що найкраще
поінформованими з цього питання мають бути рейтингові агенції,
але ті й гадки не мали. «Я зателефонував до S&P й попросив
розповісти, з чого складається CDO,  каже Чарлі.  А вони
відповіли: Ага, ми над цим працюємо ». Moody's та S&P
накопичували ці облігації з рейтингом ВВВ, бо вважали їх дивер-
сифікованими, і призначали їм рейтинги  навіть не знаючи,
що стоїть за цими облігаціями! Існували сотні угод на CDO
(тільки за останні три роки їх було укладено на $ 400 млрд,
і жодна з них, наскільки знали хлопці, не була належним чином
перевірена. Чарлі знайшов надійне джерело, від якого можна
було отримати інформацію про вміст CDO,  компанію з
обробки даних під назвою Intex, але Intex не відповідали на його
дзвінки, тож він вирішив, що їх не надто цікавила розмова
з дрібними інвесторами. Зрештою, він знайшов інтернет-сайт
LehmanLive, яким управляли Lehman Brothers12.

Хоча на сайті LehmanLive не було точної інформації щодо
змісту CDO, можна було принаймні скласти приблизне уявлення
про їхні характерні ознаки: скажімо, у якому році були створені
відповідні облігації та яка кількість цих облігацій
забезпечена переважно субстандартними кредитами. Чарлі та Джеймі
переглядали слайди з даними, спроектовані на червону цегляну
стіну студії Джуліана Шнабеля, і шукали два специфічних

12 Навіть зараз, після смерті Lehman Brothers, LehmanLive залишається неофіційним,
але компетентним джерелом, з якого можна дізнатися зміст багатьох CDO.
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випадки: CDO, що містили найвищий відсоток облігацій,

забезпечених виключно нещодавніми субстандартними
іпотечними кредитами, та CDO, що містили найвищий відсоток інших
CDO. Ось іще один дивний факт про CDO: часто вони
складалися з реструктуризованих траншів з інших CDO  ймовірно, саме
тих траншів, які ніяк не могли продати їхні творці з Уолл-стрит.
Ще дивовижнішою була замкненість системи: CDO «А» містили
трохи CDO «В»; CDO «В» містили трохи CDO «С»; a CDO «С»
містили трохи CDO «А»! Шукати погані облігації в CDO  те

саме, що ловити лайно в портативному клозеті: питання не в тому,
чи ви взагалі його знайдете, а в тому, як швидко ви наловите
стільки, щоб сказати «досить». їхні назви були лицемірними й не
давали жодної інформації про зміст, творців чи менеджерів:
Carina, Gemstone, Octans III, Glacier Funding. «їм присвоювалися
довільні імена,  каже Джеймі.  І з якоїсь причини, яку ми так
і не збагнули, їх часто називали на честь гір з хребта Адірондак».

Вони нашвидкуруч уклали список CDO, які вважали
гіршими з гірших, і зателефонували кільком брокерам. їм було
важко відкараскатися від брокерів, які обслуговували багатіїв,
і зав язати контакти з тими, хто займався великими

інвестиційними установами фондового ринку. І, знову ж таки, було
важко втекти від провідних брокерів на ринку акцій і
завоювати прихильність фінансистів на ринку субстандартних
іпотечних облігацій. «Коли ми їм телефонували, більшість
відповідали: О, а чому б вам не купити трохи акцій? »  згадує Чарлі.
Bear Stearns не могли повірити, що ці молодики, у яких навіть
грошей не було, хотіїїи придбати не просто кредитні дефолтні
свопи, а кредитні дефолтні свопи настільки незбагненні, що їх
більш ніхто не купував. «Пам ятаю, як я з них сміявся», 
розповідає співробітник Bear Stearns, який займався продажем
кредитних дефолтних свопів і відповів на їхній перший запит.

Deutsche Bank направив їх до двадцятитрирічного продавця
облігацій, у якого ніїсоли не було власних клієнтів. «Я познайо¬
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мився з Беном і Чарлі тому,  згадує цей молодик,  що жоден
інший працівник Deutsche Bank не хотів мати з ним справи. У них,
типу, було двадцять п ять мільйонів баксів, не дуже серйозна сума,
як для Deutsche Bank. Ніхто не хотів відповідати на їхні дзвінки.

Народ знущався з назви їхньої компанії, приміром, казали: Ой,
знову телефонують оті Comhole Capital ». Однак саме Deutsche
Bank виявився установою, яка була готова з ними
співпрацювати. 16 жовтня 2006 року вони купили у відділі торгових операцій
Ґреґа Ліппманна $ 7,5 млн у кредитних дефолтних свопах на
A-транш CDO, який без видимої причини називався горою Пайн.
За чотири дні Bear Steams продали їм іще $ 50 млн. «Вони
звідкись знали Ейса,  каже продавець кредитних дефолтних свопів
від Bear Stearns.  Тому зрештою ми погодилися на співпрацю».

Чарлі та Джеймі продовжували телефонувати всім і
кожному, хто хоча б віддалено був пов язаний із цим новіш ринком,
сподіваючись знайти людину, яка роз яснить їм ситуацію, що
видавалася чистим божевіллям. За місяць вони знайшли та

найняли собі ринкового експерта  чоловіка на ім я Девід Берт. Щоб
скласти уявлення про те, які суми заробляють люди на ринку
облігацій, журнал Institutional Investor готував хіт-парад осіб, які
там працювали, під назвою «20 перспективних зірок
фіксованого прибутку». Щоб скласти уявлення про заробітки на ринку
субстандартної іпотеки, Девід Берт уклав свій власний список.
Берт працював на фонд облігацій BlackRock з капіталом в один
трильйон доларів, яким частково володів банк Merrill Lynch, та
займався оцінюванням субстандартних іпотечних кредитів.
У його обов язки входило вчасне виявлення для BlackRock таких

облігацій, які могли зіпсуватися. Тепер він звільнився,
сподіваючись створити власний фонд для інвестування в субстандарт-
ні іпотечні облігації, і, щоби звести кінці з кінцями, охоче давав

професійні поради цим оригіналам з Cornwall Capital за $ 50 тис.
на місяць. Берт мав неперевершену інформацію та моделі, щоб
цю інформацію аналізувати. Наприклад, він міг розповісти, що
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трапиться з шотечними кредитами, штат за штатом, за різних

сценаріїв коливання цін на житло. Потім він міг узяти ці
результати і з ясувати, що, найімовірніше, трапиться з певними
іпотечними облігаціями. Він уважав, що найкращий спосіб
використати цю інформацію  це купувати якісніші іпотечні облігації
й одночасно продавати більш дефективні.

Витончений, складний підхід професіонала мало цікавив
Cornwall Capital. Дурна справа  марнувати час, намагаючись
вибрати найкращі субстандартні іпотечні облігації, якщо ви
маєте підозру, що весь ринок незабаром обвалиться. Вони
передали Берту список CDO, проти яких зробили ставки, й
спитали, що він про них думає. «Ми завжди шукали когось, хто
пояснив би нам, чому ми самі не розуміємо того, чим
займаємося,  каже Джеймі.  Він не пояснив». Берт тільки
спромігся їм сказати, що вони, певно, були першими, хто взагалі купив
кредитні дефолтні свопи на АА-транш CDO. Не дуже
переконливо. Вони припускали, що на ринку CDO існує багато такого,
чого вони не розуміють. Вони обирали CDO, проти яких
робили ставки протягом біржового дня, але розуміли, що можуть
покращити свої результати. «Ми вже кидали дартс,  каже
Джеймі.  Тож ми вирішили, що треба кидати їх влучніше».

За кілька тижнів Берт представив їм аналіз, який
здивував їх так само, як і його: вони зробили чудовий вибір. «Він
сказав щось на кшталт: Овва, хлопці, ви непогано впоралися.
У цих CDO справді багато лайняних облігацій »,  згадує
Чарлі. Вони поки не розуміли, що облігації у складі їхніх CDO
насправді були кредитними дефолтними свопами на ці
облігації, тому їхні CDO були не звичайними, а синтетичними.
Або що облігації в основі цих свопів особисто добирали Майк
Баррі та Стів Айсман, а також інші гравці на пониження на
ринку. У багатьох відношеннях вони й досі були невинними.

Як завжди, складність полягала в тому, щоб грати роль
фінансиста-універсала, а не дурня за покерним столом. У січні
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2007-го їхній малесенький 30-мільйонний фонд володів $ 110 млн
у кредитних дефолтних свопах на АА-транші CDO, забезпечені
активами. Люди, які продавали кредитні дефолтні свопи, не
знали, що й думати про цих хлопців. «Вони робили ставки, що
в рази перевищували їхній власний капітал,  каже молодий
брокер Deutsche Bank.  І робили їх у КДС на CDO, а в цьому
тямили, може, троє-четверо осіб в усьому банку». Чарлі, Джеймі
та Бен наче й розуміли, що роблять, а наче й ні. «Ми мов
схибнулися на цій справі,  казав тоді Чарлі.  А ще ми виснажили
мережу людей, з якими можна було б про це поговорити. А ще
ми досі не можемо до пуття збагнути, хто стоїть на
протилежному боці оборудки. Ми намагалися знайти людей, які змогли б
нам пояснити, у чому ми можемо помилятися. Увесь час
сумнівалися, чи не втратили ми здоровий глузд. Нас постійно
переслідувало це відчуття  може, ми божеволіємо?»

Усього за кілька тижнів ринок зміниться, розпочнеться
криза, але поки що вони цього не знають. Вони підозрюють, що
випадково натрапили на цей порожній театр, у якому от-от буде
розіграна вистава  фантастична фінансова драма, найвелич-
ніша в їхньому житті, але вони також не знають про це напевне.
Якось їм зателефонував продавець кредитних дефолтних свопів
від Bear Stearns і прохопився про велику щорічну конференцію
з субстандартного ринку, яка мала відбутися за п ять днів
у Лас-Вегасі. Там збиралися усі великі цабе ринку субстандартної
іпотеки, чіпляли на себе бейджики з іменами і вешталися

готелем The Venetian. Bear Stearns запланували для своїх гостей
спеціальну екскурсію на міське стрільбище, де можна було
навчитися стріляти з усілякої зброї, від глока до узі. «Мої батьки були
нью-йоркськими лібералами,  розповідає Чарлі  Мені навіть
іграшковими пістолетами не дозволяли гратися». І вони з Беном
подалися до Лас-Вегаса постріляти з Bear Stearns та спробувати
знайти хоч когось, хто міг би їм пояснити, чому вони
помиляються, роблячи ставку проти ринку субстандартної іпотеки.
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РОЗДІЛ 6

СПАЙДЕРМЕН У ГОТЕЛІ
THE VENETIAN

Гольф із Айсманом геть не схожий на гольф з іншими
фінансистами Уолл-стрит. Раунд зазвичай розпочинався із загального
зніяковіння, коли на стартовому майданчику з являвся Айсман
у вбранні, яке порушувало правила пристойності гольфістів
з Уолл-стрит. 28 січня 2007 року він прибув до люксового
гольф-клубу Bali Наі у Лас-Вегасі, вдягнений у спортивні
шорти, футболку й кросівки. Присутні це зауважили, Війні й
Денні скоцюрбилися від сорому. «Годі, Стіве,  благав Денні
чоловіка, який технічно був його босом,  тут діє етикет. Тобі
треба принаймні одягнути сорочку з комірцем». Айсман сів на
гольфмобіль, з їздив у клубний будинок і придбав собі «кенгу-
рушку». «Кенгурушка» прикрила його футболку, і тепер він мав
вигляд хлопця, який щойно купив «кенгурушку», щоб закрити
футболку. У «кенгурушці», спортивних шортах і кросівках
Айсман узявся виконувати перший удар. Як і всі інші замахи Ай-
сманової ключки, цей удар був радше схожий на натяк, аніж на
завершену дію. Невдоволений тим, де приземлився перший
м яч, він дістав із сумки ще один і відправив його на нове,
краще місце. Війні спрямовував свої удари у фервей, Денні  у раф,
а Стів заганяв м яча у бункер, ішов у пісок, хапав м яча і жбур¬
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ляв геть, аж до м яча Війні. Важко було звинувачувати його
в нечесній грі, бо він не докладав жодних зусиль, щоб
приховати свої дії. Скидалося навіть на те, що він не помічав нічого
дивного у своїй манері грати. Удев яте виймаючи м яча з якоїсь
піщаної ями або вдаючи, що той не плюхнувся у воду, Айсман
щоразу робив це з тим самим безцеремонним апломбом, що
й першого разу. «Його пам ять настільки вибіркова, що від
попереднього досвіду не залишається шрамів»,  пояснює Війні.
Він грав у гольф, як дитина або ж як людина, що заповзялася
висміювати священний ритуал, а це практично одне й те саме.
«Дивно те,  каже Денні,  що в нього непогано виходить».

Після раунду в гольф вони поїхали до готелю Wynn на обід,
який улаштували Deutsche Bank. Айсман уперше приїхав на
конференцію для завсідників ринку облігацій, і оскільки він
не знав, до чого братися, то віддався на волю Ґреґа Ліппманна.
Ліппманн орендував у якомусь ресторані окрему залу і
запросив Айсмана з партнерами на зустріч, що, як вони підозрювали,
була не просто безкоштовним обідом. «Навіть коли він чесно
викладав свій план, під ним завжди ховалося ще дещо»,  каже
Війні. Будь-який обід, ініційований Ліппманном, повинен мати
приховану мету  але яку?

Як виявилося, в Ліппманна з явилася нова проблема: ціни
на житло в СІЛА падали, кількість дефолтів у субстандартних
кредитах зростала, а субстандартні іпотечні облігації якимось
чином міцно трималися, як і ціна на їх страховку. Тепер
Ліппманн брав коротку позицію з субстандартних іпотечних
облігацій на суму фактично в $ 10 млрд, страхові внески становили
100 мільйонів на рік, і кінця-краю цьому не було видно.
«Звісно, у нього зривало дах»,  каже Денні. Поки що гігантську
ставку Ліппманна спонсорували інвестори на кшталт Стіва
Айсмана, які сплачували йому мито, коли продавали чи
купували кредитні дефолтні свопи, але інвесторам на кшталт Стіва
Айсмана вже вривався терпець. Деякі колишні прихильники
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плану Шппманна почали підозрювати, що ринком субстан-
дартних іпотечних облігацій маніпулюють з Уолл-стрит, щоб
кредитні дефолтні свопи ніколи не окупилися; інші
замислювалися: чи не знає друга сторона закладу чогось невідомого їм;
а решта просто непокоїлися про те, що доводиться платити
страхові внески, закладаючись проти облігацій, що ніяк не
зрушували з місця. Ліппманн улаштував цю велику гру з
перетягування каната, зібрав команду, а тепер його гравці чимдуж
розбігалися. Ліппманн боявся, що Айсман також піде.

Зала теппаньякі в ресторані «Окада» складалася з чотирьох
островів, кожен з великою чавунною хібаті-піччю та відданим
кухарем. Навколо кожного острова Ліппманн усадив одного
хеджевого менеджера, якого він переконав узяти коротку
позицію з субстандартних облігацій, а також інвесторів, що посідали
«довгу» позицію щодо цих облігацій. Він сподівався, що хлопці
з хедж-фондів просто побачать, які дурні інвестують з
протилежного боку операцій, і перестануть непокоїтися, що ті
інвестори знають більше за них. Мудрий вчинок, бо Денні та Війні весь
час хвилювалися, що єдині дурні за Ліппманновим столом  це
вони. «Ми розуміли ринок субстандартного кредитування і
знали, що ті кредити починають псуватися,  каже Війні.  Нас
турбував тільки механізм ринку облігацій. Єдина причина, з якої
ми поїхали до Вегаса, полягала в тому, що нам і досі хотілося
дізнатися, у який спосіб нас вжарять, якщо вжарять узагалі».

Айсман сів на призначене для нього місце між Ґреґом
Ліппманном і чоловіком, який представився Вінгом Чау і
зауважив, що керує інвестиційною фірмою під назвою Harding
Advisory. Коли Айсман поцікавився, у якій саме сфері
консультують Harding Advisory, Вінг Чау пояснив, що він був
менеджером CDO. «Я й гадки не мав, що існує така штука, як менеджер
CDO,  каже Айсман.  Я не знав, що для нього взагалі
потрібен менеджер». Згодом Айсман не пригадає, який у Вінга
Чау був вигляд, який на ньому був одяг, звідки він приїхав або
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що він їв чи пив  нічого, окрім фінансової ідеї, яку він
представляв. На протилежному краю хібаті сидів Денні Мозес,
спостерігав і розмірковував про чоловіка, якого Ліппманн так
обережно всадовив поруч із Айсманом. Він був невисокий,
з уолл-стритівським черевцем (не пивне барило, а охайне,
неодмінне пузце білочки, що готується до зими). Він закінчив
Університет Род-Айленд, здобув спеціальність із бізнесу в
коледжі Бабсон і більшу частину своєї кар єри провів на сонних
посадах у сонних страхових компаніях  але все це
залишилося в минулому. Було очевидно, що він нещодавно розбагатів.
«Він посміхався з таким виглядом... мовляв, мені краще
знати »,  каже Денні. Денні не був знайомий з Вінгом Чау, але
коли почув, що той виступає кінцевим покупцем субстандарт-
них CDO, то зміг сказати напевно, що Чау  просто шмаркач.
«По правді, мені не дуже хотілося з ним говорити,  згадує
Денні,  бо я не хотів його лякати».

Коли Денні та Війні побачили, що Ліппманн усадив Айс-
мана поруч із цим шмаркачем, їм прийшла однакова думка:
«Ой, лихо... Добром це не скінчиться». Айсман не вмів
стримуватися. Він збагне, що цей хлопець  дурень, повідомить йому
про це, і що їм далі робити? їм були потрібні дурні, тільки
дурень міг тримати іншу сторону в подібних операціях. А їм
хотілося й надалі прокручувати ці операції. «Нам не хотілося, щоб
люди зрозуміли, чим ми займаємося,  каже Війні.  Ми були
шпигунами на завданні зі збирання інформації». Вони
спостерігали, як Айсман раз у раз умочує стручок едамаме в загальну
миску із соєвим соусом (вмочує, висмоктує, і знов умочує, і
знову висмоктує), і чекали, коли вибухне бомба. Залишалося
тільки розслабитися й насолоджуватися виставою. Айсман слухав
дещо особливим чином. Він не так слухав, що ви кажете, як
доручав це завдання якійсь віддаленій ділянці мозку, щоб там
вирішили, варто чи не варто вас слухати, а сам мозок у цей
час займався власними справами. Таким чином, він насправді
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ніколи не слухав те, що ви казали йому на початку. Якщо його
мозковий підрядник уловлював щось цікаве у ваших словах,
він відправляв радіосигнал у контрольний пункт на
космічному кораблі, який тоді розвертався й фокусувався на вас із
потрійною силою. «Повторіть»,  говорив тоді Айсман. І ви
повторювали! Бо тепер Айсман очевидно вас слухав, і оскільки
він був таким перебірливим слухачем, це вам лестило. «А я все
позираю на них,  згадує Денні,  і бачу, що Стів раз у раз
промовляє: Повторіть , Повторіть ».

Згодом, коли Айсман брався пояснювати людям джерело
фінансової кризи, він починав зі свого обіду з Вінгом Чау.
Тільки тепер він справді оцінив центральне значення так званого
проміжного CDO (яке переважно складалося з субстандартних
іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ) та його синтетичної
протилежності  CDO, які цілком складалися із кредитних
дефолтних свопів на субстандартні іпотечні облігації з
рейтингом ВВВ. «Ви маєте зрозуміти,  пояснював Айсман,  що то
була машина апокаліпсису». Він малював картинку з кількома
борговими вежами. Перша вежа містила початкові
субстандартні позики, які вкладалися одна на одну. Угорі вежі
перебував транш AAA, одразу під ним  транш АА, і так далі вниз,
до найризикованішого траншу ВВВ  облігацій, проти яких
поставив Айсман. Фірми з Уолл-стрит брали ті транші з
рейтингом ВВВ (найгірші з гірших) і споруджували зовсім нову
вежу з облігацій  CDO. Забезпечене боргове зобов язання.
І робили вони так тому, що коли рейтинговим агенціям давали
купу облігацій на основі сумнівних кредитів, вони
присвоювали 80 % цих облігацій рейтинг ААА. Подібні облігації можна
було потім продати інвесторам (пенсійним фондам, страховим
компаніям), яким дозволялося вкладати гроші лише в цінні
папери з високим рейтингом. Для Айсмана став новиною той
факт, що цим апокаліптичним кораблем керував Вінг Чау та
подібні до нього люди. Цей чоловік порядкував, грубо кажучи,
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$15 млрд і вкладав їх виключно в CDO на основі траншів суб-
стандартних облігацій з рейтингом ВВВ, або, як це називав
Айсман, «те, що лежить за три прошарки собачого лайна від
початкових облігацій». Рік тому головним покупцем траншів
субстандартних CDO з рейтингом ААА (тобто переважної
більшості CDO) були AIG. Тепер, коли AIG зникли з ринку,
головними покупцями стали менеджери CDO на кшталт Вінга
Чау. Чау сам-один створив великий попит на найризикованіші
шматки субстандартних іпотечних облігацій, які раніше, по
суті, нікого не цікавили. Цей попит неминуче спричинив
створення нових житлових позик, які правили за матеріал для
облігацій. Соєвим соусом, у який Айсман раз у раз умочував
едамаме, також користувався чоловік, який подарував
десяткам тисяч реальних людей можливість узяти в борг суми, які
вони ніколи не змогли 6 виплатити.

Так склалося, що FrontPoint Partners витратили чимало

часу, порпаючись у цих позиках, і знали, що рівень дефолту
вже був достатнім, щоби знищити всеньке портфоліо Вінга
Чау. «Господи,  сказав йому Айсман,  вам, напевно,
непереливки». «Ні,  відповів Чау,  я все розпродав».

Повторіть.
У цьому не було ніякого сенсу. В обов язки менеджера CDO

входило обирати фірми з Уолл-стрит, які забезпечили б його
субстандартними облігаціями, що виступали забезпеченням для
інвесторів CDO, а потім перевіряти самі облігації. Окрім того,
менеджер CDO мав надалі стежити за станом сотні
індивідуальних субстандарних облігацій у складі кожного CDO та
замінювати погані добрими, поки ті не встигли зіпсуватися. Проте так
відбувалося тільки в теорії. На практиці різноманітні інвестори
купували транші CDO з рейтингом ААА (то були німецькі
банки, тайванські страхові компанії, японські фермерські
об єднання, європейські пенсійні фонди, тобто заклади, від яких тим чи
іншим чином вимагалося купувати облігації з рейтингом ААА),
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бо вони вважалися надійними, захищеними від збитків і їх

не треба було контролювати й узагалі про них думати. На

практиці менеджери CDO нічим особливим не займалися, і саме тому

стільки не дуже відповідних кандидатів захотіли ними стати.

«Два хлопці й термінал Bloomberg у Нью-Джерсі»  так на

Уолл-стрит називали типових менеджерів CDO. Що менше

занепокоєння проявляли ці двоє хлопців і що менше питань

вони ставили про субстандартні облігації типу ВВВ, які вони

набирали до своїх CDO, то більше було шансів, що їх найме на

роботу велика фірма з Уолл-стрит. Основним призначенням

CDO було відмивання великої кількості ризиків на ринку суб-

стандартної іпотеки, яких фірми не могли позбутися чесним

шляхом. В останню чергу від менеджера CDO вимагалося, щоб
він ставив багато складних запитань.

Ринок облігацій створив такого собі подвійного агента 

персонажа, який на перший погляд представляв інтереси

інвесторів, а насправді більше переймався прибутками відділів

торгівлі облігаціями на Уолл-стрит. Щоб переконати великих

інвесторів, які передавали йому свої мільярди, що він від

щирого серця служитиме їхнім інтересам, менеджер CDO тримав

у своїй власності, що називається, «частку в капіталі» або шматок

із «першими збитками» в CDO  той самий, який зникав

першим, коли зазнавали дефолту субстандартні позики, що, власне,

і забезпечували потік готівки до CDO. Проте менеджер CDO

також отримував премію в 0,01 % від загальної суми  іще до

того, як його інвестори отримували перший дайм, плюс подібні

преміальні, коли гроші поверталися до інвесторів. Здається, сума

незначна, але коли ви управляєте десятками мільярдів доларів,

без великих зусиль та контролю згори, у цьому з являється сенс.

Лише кілька років тому Вінг Чау заробляв $ 140 тис. на рік,

управляючи портфоліо для страхової компанії New York Life. За рік на

посаді менеджера CDO він отримав 26 мільйонів  улов за

півдюжини життів на роботі в New York Life.
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І тепер, майже легковажно, Чау пояснював Айсману, що він
просто переклав усі ризики дефолту відповідних житлових
кредитів на великих інвесторів, які найняли його, щоб він
аналізував і добирав облігації. Він мав працювати «інспектором» із
CDO, але насправді приділяв небагато часу та уваги вмісту цих
CDO. Як він сам пояснив, його метою було збільшувати кількість
доларів під своєю опікою. І він так непогано із цим справлявся,
що з січня 2007-го до вересня, коли обвалився ринок, Harding
Advisory були найбільшою у світі компанією, що порядкувала
субстандартними CDO. Серед інших досягнень Harding також
мали репутацію основного покупця виробів від неймовірної
CDO-машини Merrill Lynch, відомої не лише темпами
виробництва (Merrill створювала вдвічі більше продукту, ніж будь-яка
інша фірма на Уолл-стрит), а й промисловими відходами
(пізніше їхні CDO були визнані найгіршими). «Він управляв
CDO,  каже Айсман,  але чим він займався насправді?
Я просто жахом сповнився, усвідомивши, що ринок структуро-
ваного фінансування збожеволів настільки, що дозволив
управляти портфоліо в CDO особі, яка не мала жодних справ із тими
CDO. Люди платили шалені гроші за те, щоб хтось управляв
їхніми CDO  наче цей бовдур виконує бодай якусь корисну
роботу. Я подумав тоді: Стерво ти таке, тобі ж насрати на
твоїх власних інвесторів ». Справжньою функцією Чау було
служити підставною особою для фірм Уолл-стрит, які він «ви-
наймав». Інвестори краще почувалися, купуючи CDO від Merrill
Lynch, якими Merrill Lynch, на перший погляд, не управляли.

Ґреґ Ліппманн не просто так усадовив Вінга Чау поруч зі
Стівом Айсманом. Якщо Чау і помітив осуд Айсмана, то взнаки
не дав, натомість розмовляв із ним поблажливим тоном ( Мені
краще знати ). «А потім він каже таке, від чого в мене взагалі
зірвало дах,  розповідає Айсман.  Каже: Люблю таких, як ти.
Ви «вкорочуєте» мій ринок. Без вас мені б не було чого купувати ».

Повторіть.
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«Він мені каже: Що більше ви захоплюєтеся своєю

правотою, то більше проводитиме операцій, а що більше буде
операцій, то більше продукту для мене ».

Саме тоді Стів Айсман нарешті збагнув усю божевільність
цього механізму. Він, Війні та Денні робили ці групові ставки
разом із Goldman Sachs та Deutsche Bank, закладаючись на долю
траншів субстандартних іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ
і до ладу не розуміючи, чому ті компанії так радо приймають
ставки. А тепер він сидів пліч-о-пліч із реальною людиною, яка
стояла по інший бік операцій з кредитними дефолтними

свопами. Тепер до Айсмана дійшло: кредитні дефолтні свопи,
пропущені крізь CDO, служили для того, щоб дублювати облігації,
забезпечені справжніми житловими кредитами. У країні вже
бракувало американців, які брали б лайняні кредити, щоб
задовольняти апетити інвесторів щодо кінцевого продукту.
Уолл-стрит були потрібні нові ставки, щоб створювати їх
дедалі більше й більше. «їм уже було замало тих підозрілих
боржників, що позичали гроші на будинки не по своїх
кишенях,  каже Айсман.  Вони почали створювати їх із повітря.

Дублювати сотнями! Саме тому збитки у фінансовій системі
набагато перевищували власне субстандартні кредити. І саме

тоді я збагнув, що для подальшої роботи механізму потрібні
ми. Я, такий, подумав: Це дозволено? ».

Вінг Чау не знав, що Ґреґ Ліппманн спеціально обрав його,
аби переконати Стіва Айсмана, що люди з іншого боку

кредитних дефолтних свопів були шахраями або дурнями, проте Чау
все одно відіграв свою роль. Попиваючи саке, він розповідав

Стіву Айсману, що радше володів би $ 50 млрд у лайняних
CDO, аніж не мав нічого взагалі, і що платять йому в
основному за обсяг. Він говорив Айсману, що найбільше боїться того,
що економіка США почне зміцнюватися, і хедж-фонди не так
охоче робитимуть великі ставки проти ринку субстандартної
іпотеки. Айсман слухав і намагався зрозуміти, як інвестори на
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протилежному боці ставки могли сподіватися, тією чи іншою
мірою, на те саме, що й він  і як усі ті страхові компанії та
пенсійні фонди могли довірити свої капітали Вінгу Чау.
Відповідь була тільки одна: рейтинг ААА був виправданням для
ігнорування ризиків, які вони на себе перебирали.

Денні та Війні уважно спостерігали за ними крізь пару
від хібаті. Поки що здавалося, що Айсман та Вінг Чау чудово
порозумілися. Але коли обід скінчився, Айсман схопив Ґреґа
Ліппманна за барки, показав на Вінга Чау й мовив: «Я хочу
взяти коротку позицію з усього, що купує цей хлопець». Ліпп-
манн сприйняв заяву за жарт, але Айсман був цілком
серйозний: він хотів зробити ставку проти Вінга Чау особисто. «Ґре-
ґу,  сказав Айсман,  я хочу взяти коротку позицію з його
цінних паперів. З усіх, не розбираючи». Досі Айсман купував
лише кредитні дефолтні свопи на субстандартні іпотечні
облігації, але відтепер він купуватиме саме кредитні дефолтні
свопи на CDO Вінга Чау. «Нарешті він зустрівся зі своїм
ворогом віч-на-віч»,  каже Війні.

Прокинувшись наступного ранку, Айсман побачив
насамперед справжнє втілення ринку облігацій та стелю з напрочуд
вульгарними барочними фресками. Готель The Venetian (Палац
дожів ззовні та «Божественна комедія» всередині) заполонили
тисячі білих чоловіїсів у діловому кежуелі, які заробляли собі на
життя в той чи інший спосіб завдяки субстандартній іпотеці. Як
і весь Лас-Вегас, The Venetian здавався сумішшю випадкових
впливів, які лише примножували й підсилювали абсурдність:
день скидався на ніч, а ніч  на день; шпарини для монет і
гральні автомати, що випльовували стодоларові банкноти; величезні
готельні зали, які коштували так дешево, але ти почувався в них
таким значущим. Головна мета  викривити ваше сприйняття
власних шансів і грошей. Усе це пригнічувало Айсмана, бо він
не любив азартні ігри. «Я не зміг би зважити шанси на виграш,
навіть якби від цього залежало моє життя»,  говорить він.
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Щовечора Війні вирушав грати в покер з низькими ставками,
Денні приєднувався до Ліппманна та інших працівників відділів
облігацій за столом для гри в крепе, а Айсман ішов спати.
Цікаво, що саме крепе став улюбленою грою трейдерів облігаціями.
Крепе створював у гравця ілюзію контролю (зрештою, саме він
кидав кості) та складності, за якою ховався глибинний ідіотизм.

«Чомусь ті люди думають, що коли грають у крепе, то кості
працюватимуть саме на них»,  каже Війні.

Тисячі й тисячі серйозних професійних фінансистів,
більшість із яких лише кілька років тому жили зовсім іншим
життям, тепер грали в крепе на гроші, отримані від субстандартних
іпотечних облігацій. Галузь субстандарної іпотеки, якою знав
її Айсман колись, займала непримітний закуток на ринках
капіталів. І всього за кілька років вона перетворилася на
найпотужніший двигун прибутків і працевлаштування на
Уоллстрит  із точки зору економіки вона була абсолютно
безглуздою. «Я ніби спостерігав за бездумною машиною, що не могла
спинитися»,  каже він. Він почувався так, наче переїхав до
нової оселі, відчинив двері, що, як він гадав, вели до невеличкої
шафи, але побачив за ними вхід у нове, небачене крило будівлі.
«Я бував на інвестиційних конференціях,  розповідає
Айсман.  Там усе інакше. На інвестиційних конференціях
набиралося сотень п ять людей, у кращому випадку. А тут були
присутні сім тисяч. Сам факт, що від світу інвестицій туди
ніхто не приїхав, свідчив про те, що поки таємницю ніхто
не розкрив. Ми не зустріли нікого зі знайомих. Тому й гадали,
що були єдиними, хто робить ставки на пониження».

Користуючись короткочасною нагодою пожити чужим
життям, Чарлі Ледлі вибрав зі стінного стенда беретту,
рушницю з обрізаним дулом та узі. Незадовго перед тим як вирушити
до Лас-Вегаса, він кинув імейл своєму партнерові Вену Гокетту,
який планував з ним зустрітися, та Джеймі Маю, який нічого
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такого не планував. «Гадаєте, хлопці, нам не світить туди
потрапити, бо ми завчасно не зареєструвалися?»  спитав він.
Не вперше і не востаннє Cornwall Capital дізналися про великий
ринковий захід, на який їх офіційно не запросили, і вони, так
би мовити, запрошували самі себе. «Треба було просто туди
приїхати,  каже Джеймі,  і тебе майже неодмінно
пропускали». Єдиними знайомими Чарлі у Вегасі були кілька учасників
механізму субстандартної іпотеки з Bear Stearns, з якими він
ніколи не бачився. Менше з тим. Вони надіслали йому
електронного листа з проханням після приземлення у Лас-Вегасі
зустрітися з ними не на конференції, а у критому тирі, за кілька миль
від злітної смуги. Лист починався фразою: «Ми їдемо
постріляти в суботу...» Чарлі так здивувався, що навіть
зателефонував до них перепитати, що вони мали на увазі. «Я, такий, кажу:
То ви збираєтеся стріляти зі... зброї? ».

Тієї суботи, 28 січня, по обіді в лас-вегаському тирі The Gun
Store відрізнити торгівців CDO від Bear Steams було неважко.
Вони прийшли в хакі й тенісках, і їх очували здоровила в тісних
чорних футболках, що, здавалося, прийшли сюди відпочити
після полювання на нелегалів з місцевою поліцією. На стіні за

касою простягалися ряди найкращих пістолетів, рушниць та
автоматичної зброї. Праворуч висіли мішені  фотографії
Усами Бен Ладена, мальоване зображення Усами Бен Ладена у
вигляді зомбі, різноманітні терористи Аль-Каїди в капюшонах,
чорний пацан, що нападав на гарненьку білу жіночку, азіат-роз-
бійник, що розмахував пістолетом. «Вони виклали кредитку Bear
Steams й почали скуповувати гори амуніції,  розповідає
Чарлі.  Я й собі почав обирати зброю». Найбільше враження на
нього справив узі. Він і величезна фотографія Саддама Хусейна,
яку він вибрав з-поміж мішеней. Рушниця брикалася і
залишала на плечі синці, але узі, який мав набагато більшу вбивчу силу,
був майже ніжним; між болем, який ви відчували, і шкодою, яку
заподіювали, не існувало видимого зв язку. «З береттою було
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прикольно, але узі  це просто щось неймовірне»,  каже Чар-
лі, який пішов із The Gun Store з відчуттям, неначе він порушив
якийсь закон природи, а також із запитанням без відповіді:
навіщо його туди запросили? Хлопці з Bear Stearns були
чудовими, але жоден з них і словом не обмовився про субстандарт-
ну іпотеку чи CDO. «Було дуже дивно, бо я ніколи з ними не
бачився і виявився єдиним клієнтом Bear Steams, якого запросили
в тир,  розповідає Чарлі.  Вони платять за всю цю амуніцію,
тож я кажу: Люди, я й сам за себе можу заплатити ,  але вони
наполягли, що хочуть пригостити  свого клієнта». Звісно ж,
найкращий спосіб провести день за рахунок компанії  це
запросити з собою на стрільбище якогось клієнта. І, звісно,
найзручніше запросити такого незначного клієнта, чия точка
зору щодо вибору розваг нічого не важить. Таке ніколи не
спадало на думку Чарлі, і ось про що це свідчило: йому
бракувало цинізму, а дарма. Але це незабаром зміниться.

Наступного ранку Чарлі та Бен блукали коридорами
готелю. «Люди, які намагалися щось продати, були в краватках, 
розповідає Бен.  Люди, які приїхали робити покупки,  без.
Було важко знайти людину, з якою мені хотілося б
поговорити. Ми тинялися готелем, мов непрохані гості». На всій
конференції в них був лише один знайомий (Девід Берт, колишній
співробітник BlackRock, якому вони зараз платили по $ 50 000 за
оцінювання CDO, проти яких закладалися), проте хлопцям
було байдуже, оскільки вони планували ходити на відкриті
засідання, промови та публічні дискусії. «Було не зовсім
зрозуміло, з якою метою ми туди приїхали,  каже Бен.  Ми
намагалися завести нові знайомства. Чарлі чатував на всіх,
хто спускався зі сцени після промов. Ми намагалися знайти
бодай когось, хто зміг би пояснити, у чому ми помилялися».
Вони шукали переконливе дзеркальне відображення самих
себе. Людину, яка доведе їм, чому ситуація, яку ринок уважав
неможливою, була принаймні малоймовірною.
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Завданням Чарлі було втягнути в суперечку інсайдерів
ринку, поки вони не починали щось підозрювати й не питали,
хто він такий і чим займається. «Коли ми з кимось

знайомилися, то раз у раз стикалися з реакцією: Стривайте, хлопці, а
звідки ви?  Ми збивали їх з пантелику,  розповідає Чарлі.  Усі
питали: Ви чого сюди приїхали? ».

Чоловік з рейтингової агенції, на якому Чарлі
випробовував інвестиційну концепцію Cornwall, якось дивно на
нього глянув і спитав: «Люди, а ви точно тямите, що робите?»
Інсайдери ринку з ними не погоджувалися, але й не
знаходили переконливих контраргументів. Головним аргументом на
захист субстандартних CDO було те, що «для CDO завжди
знайдуться покупці». А головним аргументом на захист
відповідних позик було те, що за всю свою коротку історію вони
ніколи не зазнавали дефолту у великих кількостях. Над
столами з рулеткою висіли екрани, де відображалися результати
двадцяти останніх обертів колеса. Гравці бачать, що вже вісім
разів поспіль випадає чорне, дивуються такому неймовірному
збігу й інтуїтивно відчувають, що, найпевніше, малесенька
срібна куля спиниться на червоному. Ось для чого казино
оголошувало результати останніх обертів рулетки  щоб
допомогти азартним гравцям увести себе в оману. Щоб дати
людям хибну впевненість, що вони просто мусять викласти
свої фішки на ігровий стіл. Увесь ланцюжок живлення
посередників на ринку субстандартної іпотеки ловився на один
гачок  використовував скорочену, безглузду статистику з
минулого, щоб передбачати майбутнє.

«Зазвичай, коли проводиш фінансову операцію, іншою
стороною виступають доволі розумні люди,  каже Бен. 
Але не в цьому випадку».

«Жоден з наших співрозмовників не мав переконливої
причини вважати, що ця ситуація не переросте у велику
проблему,  каже Чарлі.  Про це ніхто не думав».
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Один хлопець із відділу роботи з CDO з Bear Stearns, коли
Чарлі спитав його, що трапиться з тими CDO за сім років,
відповів: «Сім років? Чхав я на такі терміни. Нехай хоч два
роки протягнуть».

За три місяці до того, коли Cornwall купили свої перші
сто мільйонів доларів у кредитних дефолтних свопах на
АА-транші субстандартних CDO, вони гадали, що зробили
дешеву ставку на малоймовірну подію  $ 500 тис. на рік за
шанс отримати $ 100 млн. Ринок і рейтингові агенції
визначили, що шанси на дефолт становлять 1 до 200. A Cornwall
вважали, що шанси кращі  скажімо, 1 до 10. Проте, як і
більшість їхніх ставок, справа була ризикована. Прорахований,
свідомий, але однаково ризик. Що більше вони слухали
людей, які порядкували на субстандартному ринку, то більше
переконувалися, що крах облігацій з рейтингом АА  не така
вже й малоймовірна річ. Навпаки, досить імовірна. Казино
виплачувало виграш, який радше асоціювався зі ставкою на
00, тим, хто поклав фішки на червоне. Бенові сяйнула думка:
ці люди вважають, що крах ринку субстандартної іпотеки
малоймовірний, бо то була б масштабна катастрофа. (Таких
жахів у реальному житті не трапляється.)

Уранці першого дня вони пішли слідом за тисячами
фінансистів, які прямували з казино до великої головної зали, де
відбувалася церемонія відкриття конференції. Була
запланована експертна дискусія, але експерти на сцені не виявляли
великого бажання розмовляти одне з одним, а більше
захоплювалися власними підготовленими, виваженими репліками.
Протягом наступних трьох днів хлопці побували на дюжині
подібних заходів, і всі вони були нудні. Хоча трапилася одна
дискусія, яка відрізнялася від решти принаймні тим, що
модератор був п яний або просто ненормальний. Його звали
Джоном Дивейні, і він управляв хедж-фондом United Capital Markets,
що робив інвестиції в субстандартні іпотечні облігації. Уже
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десять років Дивейні спонсорував цю конференцію під назвою
АФС, або Американський форум сек юритизації,  у цьому
терміні відчувалося більше гідності, ніж в «Асоціації
субстандартного кредитування». Якщо ринок субстандартної іпотеки
мав моральних лідерів, до Джон Дивейні був одним з них. А ще
він з великим ентузіазмом хизувався своїми статками. Він був
власником картини Ренуара, літака Gulfstream, гелікоптера та
яхти, яку охрестив «Позитивним спредом». Того року віїї
улаштував собі приватний виступ коміка Джея Лено.

Тепер Джон Дивейні мав такий вигляд, наче цілу ніч гуляв
містом і, навіть не перепочивши, завалився на конференцію.
Він видав явно імпровізовану тираду про становище
субстандартного ринку. «То було неймовірно,  каже Чарлі.  Потік
свідомості. Він розповідав про те, що рейтингові агенції
поводяться як проститутки. Що цінні папери нічого не варті. І що
всі про це знають. Він описував словами те, про що ми тільки
підозрювали. Він неначе забув, що своя хата  покришка. Коли
він закінчив, запала мертва тиша. Ніхто й не думав
захищатися. Просто повели дискусіїо далі, мов нічого не сталося. Наче
всі вдали, що Дивейні нічого не казав»13. З одного боку, було
весело слухати, як інсайдер ріже правду-матінку, але з іншого,
якщо ринок починав сам себе усвідомлювати, то божевілля
мало скоро закінчитися. Чарлі, Джеймі та Вен гадали, що мали
достатньо часу на те, щоб поміркувати, а потім купити ще
кредитних дефолтних свопів на АА-транші субстандартних CDO.
«Та промова нас налякала,  каже Вен.  Ми планували
налаштувати торгівлю протягом шести місяців, а у нас, здавалося,
залишався один тиждень».

13 Коли ринок обвалився, Дивейні збанкрутував, тож йому довелося продати яхту,
літак і Ренуара (за непогану суму) й захищатися після кількох гидких газетних статей.
«Тільки чесна людина може зізнатися, що не мала рації,  написав він в одному
з незв язних листів, опублікованих у PR Newswire,  у 2007-му я зайняв «довгу» позицію
і помилився». «Він був неймовірно цинічним щодо справ на ринку,  каже Чарлі. 
І втратив гроші. Ніколи цього не розумів».
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Як завжди, проблемою було знайти фірми з Уолл-стрит,
які погодилися б мати з ними справу. Bear Stearns, їхнє єдине
джерело, раптом виявили більшу готовність постріляти з ними
в тирі, аніж укладати угоди. Кожна друга фірма ставилася до
них, як до клоунів. (Comhole Capital!) Але тут, у Лас-Вегасі, їм
усміхнулася фортуна. Вони здивувалися, коли з ясували, що
консультант, якого вони наймають для аналізу CDO, Девід
Берт, посідає в цій галузі не останнє місце. «Девід Берт був
нашим богом у Лас-Вегасі,  розповідає Чарлі.  Ми просто
почали ходити за ним слідом. Агов. Отой чоловік, з яким ви
розмовляєте... Він працює на нас. Можна ми також із вами
поговоримо? » Цей позичений бог представив Чарлі жінці
з Morgan Stanley на ім я Стейсі Стросс. До її обов язків
входило шукати інвесторів, які прагнули купувати кредитні
дефолтні свопи з тією самою швидкістю, що й вона. Чарлі
так і не зрозумів, чому вона вирішила знехтувати звичними
стандартами Morgan s Stanley і почати торгувати з Cornwall.
Також Чарлі заговорив до чоловіка, який аналізував ринок
субстандартної іпотеки для Wachovia Bank і був присутній
на дискусії, яку модерував одурілий Джон Дивейні. Під час
публічного обговорення він, як і всі інші, удав, що не почув
Дивейні. Коли той закінчив, чоловік із Wachovia видав
невеличку промову про непохитний здоровий глузд ринку суб-
стандартних іпотечних облігацій. Коли оратор зійшов зі
сцени, Чарлі влаштував йому засідку й почав розпитувати, чи
не хоче Wachovia насправді відмовитися від своїх слів і
продати йому трохи кредитних дефолтних свопів.

Айсману було нецікаво слухати виступи незнайомців.
Йому було нецікаво відвідувати публічні дискусії й
вислуховувати завчені ремарки. Він прагнув особистих зустрічей з інсай-
дерами ринку. Ліппманн познайомив їх із людьми з Deutsche
Bank, які впарювали CDO інвесторам, і ці послужливі люди
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з Deutsche Bank влаштували Айсману та його партнерам зустріч
із фінансовими посередниками на ринку облігацій: з
іпотечними операторами, з банками, які вкладали іпотечні кредити
в іпотечні облігації, з банкірами, які перетворювали облігації
на CDO, та з рейтинговими агенціями, які благословляли
кожну стадію цього процесу. Єдиними зацікавленими
учасниками, яких не запросили на конференцію, були, власне,
боржники  американці, які купували будинки, але навіть вони
в певний спосіб були під боком: подавали напої, крутили
колесо рулетки, кидали кості. «Вегас аж гудів,  розповідає
Денні.  І за його, бляха, столами сиділи ті нещасні
домовласники». Приятель Денні повернувся після нічних гулянь у місті
й повідомив, що зустрів стриптизерку, яка взяла п ять
окремих кредитів під заставу житла14.

Торговцю CDO з Deutsche Bank, чоловікові на ім я Раян
Старк, доручили наглядати за Айсманом і не дозволити йому
накоїти лиха. «Я почав отримувати від нього імейли ще до
конференції,  розповідає Денні Мозес.  Він усе нервував
через нас. Типу: Я тільки хотів би уточнити мету зустрічі
або Просто щоб упевнитися, чому саме ми зустрічаємося...
Він прагнув переконатися, що ми знали й пам ятали, що
прийшли туди з однією метою  купувати облігації». Deutsche
Bank навіть надіслав офіційні буклети для субстандартних
покупців  наче сценарій, за яким вони мусили грати. «Мета
конференції  запевнити людей, що це лайно досі варто
створювати й купувати,  каже Денні.  Нечувана справа, щоб
інвестори в акції приїжджали на такі заходи і прочісували їх
у пошуках інформації. Єдиний спосіб отримати згоду на
зустріч  сказати, що ми не збираємося нічого «вкорочувати».
Deutsche Bank не відходили від нас ні на крок і стежили, щоб

14 Через два роки Лас-Вегас стане національним лідером за кількістю нерухомості,
забраної за іпотечними боргами.
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ми не підірвали наших стосунків. Вони відправили на ті
зустрічі торговця, просто щоб він за нами наглядав».

Звісно, наглядати за Айсманом не було сенсу. Він
ототожнював себе з хрестоносцем, лідером невдах, ворогом зловісної
системи. Грубо кажучи, він ототожнював себе зі Спайдерме-
ном. Він чудово розумів, як абсурдно це звучить, коли його
дружина, наприклад, розповідає людям: «Мій чоловік гадає,
що він має однакову долю зі Спайдерменом». Сам Айсман
не ділився з кожним стрічним думкою, що між ним і Пітером
Паркером існує неймовірна кількість паралелей (коли вони
пішли до коледжу, що вивчали, коли одружилися тощо), або
тим, що, навчаючись у юридичній школі, він купував собі нові
випуски коміксу «Спайдермен», бо хотів дізнатися, які
перипетії чекають на нього в майбутньому. Але Айсман добре
розумів історії, він сприймав навколишній світ в історіях, і це
була одна з казок, за допомогою яких він сам себе пояснював.

Перша ознака того, що Спайдермен ніяк не зацікавлений
у темних справах Deutsche Bank, з явилася одного ранку, під
час промови гендиректора компанії Option One, яка
ініціювала іпотечні кредити й належала H&R Block. Option One
опинилися на радарі Айсмана за сім місяців до того, у червні
2006-го, коли компанія оголосила про небувалі збитки в
портфелі субстандартних іпотечних позик. Збитки були
небувалими, бо Option One робили позики, а потім продавали їх далі
на Уолл-стрит  вони мали бути вільні від ризиків. Проте
в цих угодах існував один пункт, який дозволяв Уолл-стрит
передавати позики назад Option One, якщо боржники не
зуміли внести перші виплати. «Хто ж бере кредит на житло і не
вносить першу плату?»  питав Денні Мозес з однієї точки
зору. «Хто ж, у біса, позичає гроші людям, які навіть перші
внески зробити не можуть?»  питав Айсман з іншої.

Торкнувшись у своїй промові теми портфеля
субстандартних кредитів Option One, гендиректор заявив, що компа¬
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нія подолала цю проблему і тепер передбачає не більше 5 %
(скромних) збитків у позиках. Айсман підняв руку. Мозес і Де-
ніел скоцюрбилися на своїх стільцях. «То було не інтерв ю, 
пояснює Мозес.  Чоловік читає промову. Він бачить руку
Айсмана й каже: Так? ».

 Як ви гадаєте, оті п ять відсотків  це ймовірність чи
можливість?  питає Айсман.

 Імовірність,  відповідає гендиректор і повертається
до промови.

Айсман знову піднімає руку і починає нею розмахувати.
«О, ні!»  думає Мозес і ще нижче сповзає на стільці. «Стів
постійно каже, що треба пам ятати: вони тобі брешуть,  розповідає
Деніел.  Вони завжди тобі брехатимуть». Денні та Війні обидва
знали, що Айсман думає про цих субстандартних кредитодавців,
але не бачили необхідності висловлювати ці думки просто тут
і в такий спосіб. Бо Стів не піднімав руку, щоб поставити
питання. Стів з єднав великий та вказівний пальці у велике коло. Стів
висловлював свої думки пальцями. «Нуль!»  говорили вони.

 Так?  спитав вочевидь роздратований
гендиректор.  Іще маєте питання?

 Ні,  відповів Айсман.  Це нуль. Нульова
ймовірність, що рівень дефолту становитиме п ять відсотків.

Збитки мали бути набагато, набагато більшими. Перш
ніж гендиректор устиг відповісти, задзвонив Айсманів
телефон. Замість того щоб його вимкнути, Айсман потягнувся до
кишені й відповів на виклик.

 Вибачте,  сказав він, устаючи з місця.  Треба
взяти слухавку.

З цими словами він вийшов із зали. На дроті була його
дружина. «То було зовсім неважливо,  згадує вона,
зітхаючи.  Я зіграла роль декорації».

Після цього з Айсманом щось сталося, бо він припинив
шукати суперечки і почав прагнути вищого розуміння. Він
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ходив по тому казино в Лас-Вегасі й повірити не міг у
видовище, що постало перед його очима: сім тисяч осіб, і всі вони,
здавалося, задоволені сприйняттям навколишнього світу.
Суспільство з великими, страшними економічними
проблемами, яке займалося фальсифікаціями, щоб ті проблеми
приховати, а в ролі головних спонсорів омани виступали фінансові
посередники. Як таке могло бути? Айсман навіть замислився, хоч
і ненадовго, чи не випустив він якоїсь важливої деталі «Він весь
час повторював: Що тут, у біса, коїться? Хто, чорт забирай, усі
ці люди? »  каже Денні Мозес. На друге питання існувала
коротка відповідь  оптимісти. Ринок субстандартної іпотеки,
у своїй тодішній інкарнації, тільки й робив, що зростав. Інсай-
дери, які вважалися успішними, завжди казали: «Купуй». Тепер
їм варто було говорити: «Продавай»,  але вони не знали, як це
робиться. «Завжди вважалося, що хлопці з фіксованими
прибутками знають більше, ніж ти сам,  каже Айсман,  і зазвичай

це так і було. Я не мав справи з фіксованими прибутками, але
посів певну позицію, зробивши ставку проти всієї галузі, тож
я мусив з ясувати, чи не знають вони чогось такого, про що
не знаю я. Невже все настільки очевидно? Невже все так

просто?» Він ходив на особисті зустрічі з кредитодавцями,
банкірами та рейтинговими агенціями, намагаючись відшукати
здоровий глузд, який усе не міг знайти. «Він перейшов у режим
навчання,  каже Війні.  Коли його захоплює певна тема, то

інтерес стає важливішим за конфронтацію. Він заявляв, що то
роки терапії навчили його, як слід поводитись у суспільстві,
але насправді він просто вперше почав складати пазл».

Стіву Айсману здебільшого хотілося вірити в найгірший
сценарій, і ця віра давала йому величезну тактичну перевагу на
фінансовому ринку США 2007 року. Але якась частинка його
свідомості хотіла вірити в диво, наче маленький хлопчик, який
щойно віддав велосипеда незнайомцеві. Айсмана й досі можна

було вразити. Досвід із Household Finance позбавив його остан¬

188



ньої надії, що уряд втрутиться й не дозволить багатим
корпораціям кривдити бідняків. На вільному ринку, наприклад, мусить
існувати якась влада, що контролюватиме його дії. Теоретично
рейтингові агенції й були цією владою. Що складнішими
ставали цінні папери, то більшою була потреба в рейтингових
агенціях. Будь-хто міг оцінити скарбницьку облігацію СІЛА, але
не кожен міг збагнути сутність CDO, забезпеченого
субстандартною іпотекою. Природно, мав існувати незалежний арбітр,
який приймав би рішення щодо цих підозрілих траншів
ризикованих кредитів. «У Вегасі я зрозумів, що вся ця величезна
галузь просто покладалася на рейтинг,  каже Айсман.  Усі
вірили рейтингам, щоб зайвий раз про них не думати».

Айсман пропрацював на Уолл-стрит майже два десятки
років, але, як і більшість прихильників фондового ринку, він
ніколи не опинявся віч-на-віч із представниками Moody s чи
Standard & Poor s. На фондовому ринку не надто зважали на
рейтингові агенції, якщо тільки фірма не мала справу зі
страховими компаніями, які втрачали можливість продавати свій
продукт, щойно їхня здатність виконати зобов язання підпадала під
сумнів. Тепер Айсман уперше стикнувся з рейтинговими
агенціями, і йому (а також Денні та Війні) одразу впав у вічі «ґатунок»
їхніх співробітників. «От ви заходите на пошту й одразу
помічаєте, як відрізняються від інших людей державні службовці, 
пояснює Війні.  Співробітники рейтингових агенцій схожі на
держслужбовців». Усі вони гуртом мали більше влади, ніж будь-
хто інший на ринку облігацій, але поодинці вони були ніким,
«їм мало платять,  каже Айсман.  Найрозумніші тікають до
фірм на Уолл-стрит, щоб допомогти їм маніпулювати
компаніями, на які колись працювали. По суті, немає величнішої посади
для аналітика, аніж у Moody s. Має бути так  для аналітика
не може бути вищої точки кар єри за Moody s. Натомість це дно!
Нікому, в біса, немає діла до того, чи вподобають у Goldman
папери General Electric. Якщо Moody s понизять папери GE  то це
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геть інша справа. То чому ж народ із Moody s хоче працювати на
Goldman Sachs? Це банковий аналітик із Goldman Sachs має
хотіти перейти до Moody s. Там має бути еліта».

Ціла фінансова галузь трималася на спинах рейтингових
агенцій, але люди, які там працювали, до цієї галузі не належали.
У коридорі готелю їх можна було переплутати з якимись
комерційними банкірами нижчої ланки з Wells Fargo або лакеями
іпотечних операторів, таких як Option One, тобто зі службовцями на
повний робочий день. У Вегасі вони вдягнули костюми, від чого
ви одразу отримували половину необхідної інформації решту
можна було дізнатися з ціни цих костюмів. Майже всі присутні
носили діловий кежуел, а кілька хлопців, які насправді були
впливовими особами, одягай італійські костюми по три тисячі
доларів. (Одна із загадок самця з Уолл-стрит полягає в тому, що він
не має жодного уявлення про тонкощі високої моди, але може
миттєво визначити, скільки коштує костюм іншого самця
з Уолл-стрит.) Чоловіки з рейтингових агенцій прийшли в
костюмах від J.C. Penney, до яких надто добре пасували краватки,
а сорочки були надміру накрохмалені. Вони не грали на цьому
ринку і не були знайомі з гравцями. їм платили за те, що вони
призначали рейтинг облігаціям Lehman, Bear Stearns і Goldman
Sachs, але вони не могли назвати імена або якусь важливу
інформацію про співробітників Lehman, Bear Stearns і Goldman
Sachs, які заробляли собі статки, користуючись прогалинами
в моделях рейтингових агенцій. Здавалося, вони знають
достатньо, щоб виправдати своє заняття, але не більше. Вони
справляли враження сором язливих, боязких і неготових до ризиків.
Як висловився Денні, «за столом для гри в крепе їх не побачиш».

Саме у Вегасі Айсман зрозумів:«.. .те, про що я так
непокоївся, зовсім не хвилювало рейтингові агенції. Пам ятаю, я сидів
і думав: Господи Боже, як жалюгідно!  От ви знаєте, коли
зустрічаєте людину з потужним інтелектом, просто знаєте. Коли
сідаєш за стіл із Ричардом Познером [ученим-юристом], ти знаєш,
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що це Ричард Познер. А коли сідаєш за стіл із рейтинговою
агенцією, то знаєш, що це рейтингова агенція». Судячи з їхньої
поведінки, усі рейтингові агенції переймалися тільки
збільшенням кількості угод з інвестиційними банками Уолл-стрит,
а також преміальними, які вони отримували. Moody s, колись
приватна компанія, стала публічною 2000 року. Відтоді їхні
прибутки примножилися від $ 800 млн 2001-го до $ 2,03 млрд
2006-го. І більша частина цього зростання (більша за половину,
це напевно, але наскільки більша, Айсману так і не сказали)
походила від таємничого закутка в секторі житлового
кредитування, який називався структурованим фінансуванням.
Найлегший спосіб привернути увагу бізнесу структурованого
фінансування  це прийняти припущення, звичні для галузі
структурованого фінансування. «Ми всім ставили два однакові
питання,  каже Війні: Які ваші припущення щодо цін на
житло?  та Які ваші припущення щодо збитків за кредитами? ».
Обидві рейтингові агенції припустили, що ціни на житло
зростатимуть, а збитки за кредитами становитимуть десь 5 %. Якби
це справдилося, то навіть субстандартні іпотечні облігації з
найнижчим рейтингом ВВВ, які постали з цих кредитів, були б
захищені від обвалу. «Неначе всі завчасно погодилися, що цифра
становитиме п ять відсотків,  розповідає Айсман.  Усі вони
казали: П ять відсотків . То була партія, і від курсу вона не
ухилялася»15. Айсмана вразило те, що жоден фінансист, якого вони
зустріли у Вегасі, нічим напоказ не переймався. Усі вони
займалися звичною справою, навіть не замислюючись над цим.

Саме у Вегасі набуло більш-менш чіткої форми ставлення
Айсмана та його спільників до американського ринку облігацій.

15 У Лас-Вегасі вони також познайомилися з Девідом Веллсом, який порядкував суб-
стандартними кредитами для компанії, що називалася Fremont Investment & Loan. Веллс
теж сказав, що передбачає втрати до 5%. Через девять місяців потому, у вересні, Fremont
оголосили, що 30 % їхніх субстандартних кредитів зазнали дефолту. У їхніх кредитних
пулах втрати перевищували 40 %  тобто навіть коли вони розпродали всі будинки під
заставою, їм бракувало десь половини суми, яку вони позичили.
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Як сказав Війні, «ось тоді ми схопилися: Чорт забирай, справа
не лише в кредитах. Це справжня піраміда Понзі ». У Вегасі
питання, що не давало їм спокою, зникло: «Чи знають інсайдери
ринку облігацій щось таке, чого не знаємо ми?» Воно
перетворилося на «На що вони заслуговують  на просте звільнення чи
на тюремний термін? Вони обманюють самі себе чи мають
точне уявлення про те, чим займаються?» Денні вважав, що
більшість прибічників цієї галузі були засліплені власними
інтересами і не здатні розгледіти ризики, які самі створили. Війні, який
завжди мав похмуріші погляди, сказав: «Там більше дурнів, аніж
шахраїв, але шахраї сидять вище». Рейтингові агенції впали так
низько, як тільки можна було на цьому ринку, а люди, які на них
працювали, навряд чи розуміли, як зухвало їх обманюють
великі фірми з Уолл-стрит. Зустріч у Лас-Вегасі з третьою,
найменшою рейтинговою агенцією, Fitch Ratings, особливо
запам яталася Війні. «Я знаю, що ви мало на що впливаєте,  сказав їм він
якомога ввічливіше.  Бо ми маємо двох здорованів, на яких
зважають усі, а вже потім ідете ви. Якщо ви хочете про себе
заявити, щоб люди вас помітили, то чому б вам не піти своїм
шляхом і не поводитися чесно?» Він сподівався, що добродії на
службі Fitch Ratings зрозуміють натяк, може, навіть нервово за-
гигочуть. Натомість вони мало не образилися. «Повитріщалися
на мене,  розповідає Війні,  наче не втямили, що я їм сказав».

Вони їхали до Лас-Вегаса з короткою позицією в субстан-
дартних іпотечних облігаціях, що становила $ 300 млн. Коли ж
повернулися, цифра збільшилася до $ 550 млн, у ставках
проти CDO, які створив Вінг Чау. Враховуючи те, що вони мали
під своїм управлінням лише $ 500 млн, їхня коротка позиція
тепер перевищувала їхній портфель. Проте вони на цьому
не зупинилися. У перший робочий день у своєму офісі вони
«вкоротили» акції Moody's Corporation, по $ 73,25 за штуку,
а потім пустилися шукати інші компанії та інших осіб на
кшталт Вінга Чау, які посіли протилежну позицію в торгах.
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РОЗДІЛ 7

ВЕЛИКЕ ПОЛЮВАННЯ НА СКАРБИ

Чарлі Ледлі та Бен Гокетт повернулися з Лас-Вегаса ЗО січня
2007 року, впевнені, що геть уся фінансова система збожеволіла.
«Я сказав мамі: Здається, насувається щось на кшталт кінця
демократичного капіталізму ,  розповідає Чарлі.  Вона
тільки зітхнула: Ой, Чарлі...   й цілком серйозно запропонувала
поприймати літій». Вони створили інвестиційний підхід, що
ґрунтувався на їхньому таланті дистанціюватися від чужих
переконань. Віднайти такі великі переконання в собі  то був
новий і некомфортний досвід. Джеймі нашкрябав двом своїм
партнерам цидулку, у якій питав, чи не роблять вони ставку на
колапс суспільства  тобто ставку, якій уряд ніколи не
дозволить виграти. «Якщо асортимент CDO почне розширюватися, 
писав він16,  це означатиме, що настає справжня глобальна
фінансова дула... Федеральна агенція мала би втрутитися й
вирішити проблему... Мабуть, питання в тому, яких масштабів має
сягнути обвал на ринку, щоб катастрофи було не уникнути ?»

Конференція в Лас-Вегасі була організована, поміж іншим,
щоби посилити віру в ринок. За день після того, як інсайдери

16 «Спред» облігації  це просто різниця між процентною ставкою, яку отримує
інвестор, і якоюсь гіпотетично безризиковою ставкою  скажімо, її отримують
інвестори від скарбницьких векселів США.
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субстандартного іпотечного ринку поїхали з Лас-Вегаса й
повернулися до своїх торговельних відділів, ринком пішла
тріщина. 31 січня 2007 року АВХ, індекс субстандартних
іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ (саме тих, з яких утворилися
субстандартні CDO) опустився більш ніж на одну позицію,
з 93,03 до 91,98. Останні кілька місяців він поволі, маленькими
кроками, опускався від 100 до 93, тож падіння на цілу позицію
стало справжнім шоком, а Чарлі дедалі більше непокоївся, що
вони натрапили на цю сенсаційну галузь трохи запізно, щоб
встигнути зробити гідну ставку. Спершу пані з Morgan Stanley
трималася слова: вона проштовхнула їхню угоду з МАСД за
десять днів, хоча зазвичай перемовини тривають місяцями.
Вона надіслала Чарлі перелік АА-траншів CDO, на які Morgan
Stanley бажала продати їм кредитні дефолтні свопи17. Чарлі
ночами не спав, вирішуючи, проти яких свопів закладатися,
а коли зателефонував тій пані, то з ясував, що Morgan Stanley
дещо змінили свою думку. Вона була сказала Чарлі, що він
купить страховку за приблизно 100 базисних пунктів (1 % від
застрахованої суми на рік), але наступного ранку, коли він
зв язався з нею з приводу операції, ціна зросла більш ніж
удвічі. Чарлі скиглив і нарікав на несправедливість ситуації, тож
пані та її боси трохи поступилися. 16 лютого 2007 року Cornwall
заплатили Morgan Stanley 150 базисних пунктів за купівлю
$10 млн у кредитних дефолтних свопах на CD О із
загадковою назвою «Гольфстрим», що б вона не означала.

17 Невеличке нагадування: коли уявляєте боргову вежу, то зручніше спрощувати її
до трьох поверхів: підвал, який називається «залишковим», зазнає перших збитків
і не належить до цінних паперів інвестиційного класу; нижній поверх, який
називається «бельетажем» і має рейтинг ВВВ; горішній поверх з рейтингом ААА, який
зазвичай називають «старшим». На практиці вежі мають більш детальну градацію: CDO
може містити 15 різних траншів, і в кожного буде свій рейтинг, від ВВВ-мінус аж до
ААА: ВВВ-мінус, ВВВ, A-мінус, А тощо. Cornwall Capital брали коротку позицію
з траншів з рейтингом АА, який означав, що хоча відповідні облігації були трохи
ризикованіші за золоті папери ААА, проте їхні шанси на дефолт все одно становили
менше одного відсотка.
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За п ять днів, 21 лютого, ринок розпочав торгівлю індексом
CDO під назвою ТАВХ. Уперше Чарлі Ледлі та решта завсідників
ринку побачили перед собою на екрані ціну одного з цих CDO.
Ця ціна підтвердила тези Cornwall так, як не змогла б жодна
балачка з інсайдерами ринку. Першого торгового дня транш,
який зазнав збитків, коли зазнали збитків 15 % відповідних
облігацій у пулі (АА-транш, проти якого поставили Cornwall),
закрився на ціні 49,25  він утратив більше половини своєї
вартості. Сталося велике непорозуміння: однією рукою фірми
Уолл-стрит продавали CDO з рейтингом АА й низькою
процентною ставкою за номіналом, тобто по 100, а іншою вони
торгували цим індексом, що складався з тих самих облігацій, по 49

центів за долар. Торговці з Morgan Stanley і Deutsche Bank завалили
Чарлі лавиною листів, намагаючись пояснити, що не варто
робити жодних висновків про величину його ставок проти CDO,
відштовхуючись від ціни нових субстандартних CDO, що
оберталися тепер на біржі. Усе було дуже складно.

Наступного ранку Чарлі зателефонував до Morgan Stanley,
сподіваючись прикупити ще страховки. «Вона, мовляв, каже:
Мені дуже, дуже шкода, але ми більше не проводимо таких

операцій. Керівництво змінило думку ». За ніч шалене
бажання Morgan Stanley продавати страховку на субстандартному
іпотечному ринку змінила тотальна нехіть. «Потім вона з єднує
нас зі своїм босом, бо ми, такі: Що це, чорт забирай,
відбувається?   А він, такий: Послухайте, мені дуже шкода, але
в іншому відділі банку дещо трапилося, і через це було
прийнято кілька ризикованих рішень на вищих рівнях Morgan Stanley".
Після того ми з ними справ не мали». Чарлі не здогадувався, що
саме прокинулося в нетрях Morgan Stanley, але багато про це
не думав  вони з Беном були надто зайняті, намагаючись
умовити чоловіка з Wachovia, на якого насідав Чарлі в Лас-Вегасі,
співпрацювати з Cornwall Capital. «Серед їхніх клієнтів не було
жодного хедж-фонду, тож вони нам зраділи,  розповідає
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Бен.  Вони хотіли стати великими гравцями». На диво,
Wachovia й досі бажали продавати дешеву страховку на субстан-
дартні іпотечні облігації. Єдиний ризик, з яким не хотіли мати
справу їхні кредитні відділи, це ризик безпосередньої співпраці
з CornwaU Capital. Не одразу, проте Чарлі вдалося організувати
зустріч, на якій його компаньйони з узі-стрільбища від Bear Steams
посіли проміжну позицію між двома сторонами, за винагороду.
Деталі операції на $ 45 млн були більш-менш узгоджені в лютому
2007-го, хоча перемовини продовжувалися кілька місяців, а
операція не розпочиналася аж до початку травня. «Wachovia стали
для нас Божим благословенням,  каже Бен.  Ми неначе сиділи

на висоті тридцять тисяч футів у літаку, у якому заглухли двигуни,
а у Wachovia знайшлося ще кілька парашутів на продаж. Більш
ніхто не торгував парашутами, але ніхто й не хотів вірити, що
вони потрібні... Після того ринок повністю зупинився».

При тому, що активи Cornwall Capital становили менше
$ ЗО млн, вони володіли $ 205 млн у кредитних дефолтних свопах
на субстандартні іпотечні облігації й переймалися здебільшого
тим, що цього було замало. «Ми робили все можливе, щоб
купити ще,  розповідає Чарлі.  Ми робили ставку за цінами,
які пропонували продавці Потім вони телефонували й казали:
Ой, майже встигли!  Скидалося на ситуацію з Чарлі Брауном

і Люсі. Щойно ми намагалися копнути по м ячу, як його
відсували далі. Щойно ми піднімали ставку, ціна злітала вгору».

Якесь безглуздя: механізм ринку субстандартних CDO
цокав собі далі, як і раніше, але раптом у великих фірм Уолл-стрит
зникла потреба в інвесторах, які забезпечували машину
сировиною,  в інвесторах, які хотіли б придбати кредитні дефолтні
свопи. «Інші люди нібито робили ставки на підвищення, але нам
не дозволяли грати на пониження»,  каже Чарлі.

Він не міг знати напевне, що відбувалося всередині
великих компаній, але здогадувався: якісь трейдери-інсайдери
відчули наближення неминучої катастрофи і намагалися ви¬
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братися з ринку, поки він не обвалився. «Я почав
підозрювати, що коли на продаж виставлялися якісь кредитні дефолтні
свопи, то ці хлопці з Bear самі їх скуповували»,  каже Чарлі.
Наприкінці лютого аналітик Bear Stearns на ім я Г ян Сінха
опублікував довжелезне дослідження, у якому стверджував,
що нещодавній обвал субстандартних іпотечних облігацій
ніяк не пов язаний з їхньою якістю, а залежить виключно від
«настроїв учасників ринку». Чарлі читав цю статтю і думав,
що її автор не має жодного уявлення про те, що насправді
відбувається на ринку. Згідно з аналітиком Bear Stearns, CDO
з рейтингом АА продавалися на 75 базисних позицій
дорожче за безризикову ставку  тобто в Чарлі мала бути змога
купити кредитні дефолтні свопи за 0,75 % річних у страхових
внесках. При цьому трейдери Bear Stearns не бажали
продавати їх йому навіть за вп ятеро більшу ціну. «Я телефоную
тому хлопцеві й кажу: Якого біса ви мені тут торочите?  Він
відповідає: Ну, саме так ми тепер укладаємо угоди . Я питаю:
А що, відділи торгують саме за такою ціною?  Він бовкнув,

що мусить іти, і поклав слухавку».
Тепер їхня оборудка здавалася до смішного очевидною 

вони немов купили дешеву страховку від пожежі на будинок,
оповитий полум ям. Якби субстандартний іпотечний ринок
хоч трішки бажав зберегти свою ефективність, то припинив би
діяльність у ту саму мить. Понад вісімнадцять місяців, з
середини 2005-го до початку 2007-го, збільшувалася прірва між
ціною на субстандартні іпотечні облігації й вартістю кредитів,
що їх забезпечували. Наприкінці січня 2007 року облігації
(а точніше, індекс АВХ, створений з цих облігацій) почали
падати в ціні. Спочатку вони падали рівномірно, але потім
відбувся різкий обвал (на початку червня індекс
субстандартних облігацій з рейтингом ВВВ закривався, у кращому випадку,
на 60), тобто облігації втратили більше ЗО % початкової вартості.
Варто було очікувати, що CDO, створені з цих субстандартних
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облігацій з рейтингом ВВВ, також обваляться. Якщо апельсини
зогнили, сік також вийде зіпсований.

Але цього не сталося. Натомість між лютим і червнем
2007-го великі фірми Уолл-стрит на чолі з Merrill Lynch та
Citigroup створили й продали $ 50 млрд у нових CDO. «Ми
були геть спантеличені,  розповідає Чарлі.  Бо всі й усе
прийшло в норму, хоча нічого нормального в цьому не було.
Ми знали, що забезпечення CDO обвалилося. Але справи
йдуть, як і йшли, наче нічого не змінилося».

Здавалося, немов цілий фінансовий ринок спробував
змінити думку  а потім збагнув, що не може дозволити собі
змінювати думку. Фірми Уолл-стрит (особливо Bear Stearns та
Lehman Brothers) продовжували публікувати дослідження про
ринок облігацій, запевняючи в моці цього ринку. Наприкінці
квітня Bear Stearns провели конференцію на тему CDO, куди
пробрався Чарлі. У першій програмі конференції значилася
презентація під назвою «Як узяти коротку позицію з CDO».
Зрештою її вилучили з програми  які слайди, що
ілюстрували промову, опубліковану на сайті Bear Stearns. Moody s і S&P
також ухилилися, але у формі оголошення: наприкінці травня
дві великі рейтингові агенції оголосили, що переглянуть свої
моделі оцінювання субстандартних облігацій. Чарлі та Джеймі
найняли юриста, який зателефонував до Moody s і сказав, що
як вони вже вирішили змінити критерії оцінювання облігацій
на майбутнє, то чому б не переглянути ті облігації на два
трильйони доларів, які вони вже оцінили неправильно. Moody s
така ідея не сподобалася. «Ми, такі, кажемо: Не треба їх усі
переоцінювати. Тільки ті, проти яких ми зробили ставки , 
розповідає Чарлі.  А вони, такі: Хм-м-м-м... Ні ».

Чарлі, Бен і Джеймі усе чудово розуміли: Уолл-стрит
коригує ціни на ці CDO, щоб або перекинути свої збитки на
довірливих клієнтів, або заробити кілька останніх мільярдів на
корумпованому ринку. У будь-якому випадку, вони чавили

198



й продавали сік з апельсинів, що, поза сумнівом, зогнили.
«Наприкінці березня 2007-го ми вже були певні, що причин може
бути тільки дві,  розповідає Чарлі.  Або гра повністю
сфальсифікована, або це вже в нас мізки скурвилися. Шахрайство
було настільки очевидним, що нам здавалося, воно несло
загрозу демократії. Ми справді злякалися». Вони знали
репортерів, які працювали в New York Times та Wall Street Journal, але ці
знайомі репортери не виявляли жодного інтересу до їхньої
історії. Один друг із Journal звів їх з виконавчим відділом
Комісії цінних паперів і фондового ринку, але виконавчий відділ
також не зацікавився. Зустріч із представниками Комісії
відбулася в їхньому офісі в нижньому Мангеттені. Друзів
вислухали хіба що ввічливо. «Нагадувало сеанс терапії,  каже
Джеймі.  Бо ми сіли й промовили: Ми щойно пережили
дещо неймовірне ». Вони говорили й відчували нерозуміння
аудиторії. «Мабуть, у нас був дикий вигляд, а очі  мов-ми-
три-ночі-поспіль-не-спали,  розповідає Чарлі.  Але вони
нічого не знали ані про CDO, ані про цінні папери,
забезпечені активами. Ми описали свої операції, але я певен, що вони
нічого не втямили». Комісії! не стала вживати заходів.

У Cornwall була проблема більш нагальна, ніж колапс
звичного нам суспільства,  колапс Bear Stearns. 14 червня
2007 року фірма Bear Stearns Asset Management, яка мала справу
з CDO, як і компанія Вінга Чау, але якою керували колишні
співробітники Bear Stearns із невловною підтримкою з
головного штабу, оголосила, що втратила гроші зі ставки на папери
субстандартної іпотеки і що тепер необхідно скинути їх на суму
$ 3,8 млрд, перш ніж закрити фонд. Досі Cornwall Capital не
могли збагнути, чому саме Bear Stearns, а не хтось інший, так радо
продавали їм страховку на CDO. «Bear змогли пояснити нам
ліквідність у CDO, яку я ніїїк не розумів,  каже Бен.  По той
бік у них стояв готовий покупець. Я не знаю, чи йшли наші
ставки безпосередньо до їхніх фондів, але я не знаю, куди ще
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вони могли йти». А тоді поставала нова проблема: Bear Steams
продали Cornwall 70 % своїх кредитних дефолтних свопів.
Оскільки Bear Stearns були великими й важливими, a Cornwall
Capital  аматорським хедж-фондом, Bear Stearns не мусили
надавати Cornwall ніякого забезпечення. Тепер Cornwall стик-
нулися з реальною можливістю, що Bear Steams будуть не в
змозі оплатити свої гральні борги. Cornwall Capital не могли не
помітити, що не так Bear Stearns формують бізнес субстандартних
іпотечних облігацій, як бізнес формує їх. «Вони перетворилися
з брокерської компанії з низькими ризиками на двигун суб-
стандартної іпотеки»,  каже Джеймі. Якщо ринок субстан-
дартної іпотеки йшов на дно, то Bear Stearns тонув разом з ним.

Іще в березні Cornwall придбали $ 105 млн у кредитних
дефолтних свопах на Bear Stearns (тобто зробили ставку на
колапс Bear Stearns) у британського банку HSBC. Якщо Bear
Stearns прогорять, то HSBC будуть їм винні $ 105 млн. Звісно,
вони просто переклали свій ризик HSBC. Це був третій
найбільший у світі банк, тобто така установа, яку навряд чи
можна уявити збанкрутілою. Проте 8 лютого 2007-го HSBC
сколихнули ринок своєю заявою, що вони зазнають великих

несподіваних збитків у портфоліо субстандартних іпотечних
кредитів. Банк увійшов на американський ринок
субстандартного кредитування у 2003-му, коли купив найбільшу фірму
СІЛА зі споживацьких кредитів, Household Finance. Ті самі
Household Finance, які штовхнули Стіва Айсмана через тонку
межу між скептиком Уолл-стрит і циніком Уолл-стрит.

З соціальної точки зору повільне й, можливо, шахрайське
викриття мультитрильйонного ринку облігацій СІЛА було
катастрофою. З точки зору хедж-фондової торгівлі то була
нагода, яка випадає раз у житті. Стів Айсман заснував
інвестиційний фонд з капіталом $ 60 млн, але тепер узяв коротку
позицію з різноманітних субстандартних паперів на суму
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$ 600 млн, і не збирався на цьому зупинятися. «Інколи його ідеї
неможливо втілити в торгівлі,  каже Війні.  Але цього
разу все вийшло». Проте Айсман був скутий через FrontPoint
Partners, а заразом і через Morgan Stanley. Денні Мозес, чільний
трейдер FrontPoint, опинився між двома вогнями  Айсманом
і людьми, що оцінювали ризики для FrontPoint і, здавалося,
не до кінця розуміли свою справу. «Вони телефонували мені
й питали: А ви можете вмовити Стіва, щоб він трохи скинув
ціну?  Я звертався до Стіва, а він мені відповідав: Скажи їм,
щоб ішли до біса . То я так і передавав: Ідіть до біса ». Але
відділ оцінки ризиків не відставав і заважав Айсману
самовиражатися. «Якби ті люди вирішили, що їх усе влаштовує і ми
можемо збільшити суму вдесятеро,  каже Денні,  Стів
збільшив би суму вдесятеро». Ґреґ Ліппманн тепер засипав Війні
й Денні усілякою негативною інформацією щодо ринку житла,
і вперше Війні й Денні почали приховувати інформацію від
Айсмана. «Ми боялися, що якось він вийде зі свого кабінету
й загорлає: Ставимо на трильйон! »  пояснює Денні.

Неймовірно, але навесні 2007-го ринок субстандартних
іпотечних облігацій трохи зміцнів. «Здебільшого проблеми
субстандартного ринку вже не так сильно впливають на
ширші економічні й фінансові ринки»,  так цитували в газетах
від 7 березня голову Федерального резерву СІЛА Вена Бернан-
ке. «Кредитні характеристики завжди покращуються у березні
та квітні,  пояснює Айсман.  А причина такого
покращення завжди полягає в тому, що люди отримують відшкодування
податків. Здавалося б, люди зі світу сек юритизації мали б про
це знати. І вони, типу, знали. Але все одно допустили звуження
кредитних спредів. А ми гадали, що вони бовдури. Вони що,
чорт забирай, подуріли?» Дивовижно: на фондовому ринку
продовжувався злет, а телевізор у торговому відділі FrontPoint
невпинно передавав сигнали про підвищення курсу цінних
паперів. «Ми вимкнули канал CNBC,  каже Денні Мозес. 

201



Бо не могли більше терпіти, що вони втратили зв язок із
реальністю. Негативні події подавалися в позитивному світлі. А коли
траплялося щось добре, то ситуація роздувалася до величезних
масштабів. Це впливає на процеси мислення. Не можна
запаскуджувати собі мозок у такий спосіб».

Повернувшись із Лас-Вегаса та постановивши роздобути
більше інформації, вони почали докучати рейтинговим
агенціям і працівникам Уолл-стрит, які намагалися обіграти їхні
моделі. «Ми хотіли з ясувати, що може змусити рейтингові
агенції понизити рейтинги, якщо таке взагалі можливо»,  каже
Денні. У процесі вони з ясували ще більше тривожних деталей.
Наприклад, часто розмірковували над тим, чому рейтингові
агенції не хочуть більш критично ставитися до облігацій,
забезпечених субстандартною іпотекою зі змінною ставкою. Зазвичай
від дефолту субстандартного боржника відділяла тільки ціна
зламаного холодильника. Мало хто (якщо взагалі такі люди
знайдуться) зможе упоратися з різким підвищенням процентної
ставки. Проте оскільки більшість цих позик були структуровані,
то домовласник платив фіксовану ставку у, скажімо, 8 %
протягом перших двох років, а на початку третього процентна ставка
злітала до небес  до, припустімо, 12 %, і після того постійно
трималася на високому рівні. Легко збагнути, чому кредитодав-
ці на кшталт Option One та New Century віддавали перевагу саме
цим позикам: за два роки боржники або збанкрутують, або,
якщо ціна їхнього житла зросте, реструктурують борги.
Компаніям було байдуже до дефолтів, бо вони перепродували всі
кредитні ризики. Реструктуризація просто стала нагодою здерти
з боржника більше грошей. Айсман стрибав між рейтинговими
агенціями та знайомими, які займалися створенням субстан-
дартних облігацій, і дізнався, що рейтингові агенції просто
зробили припущення  коли процентна ставка кредиту сягне 12 %,
боржники так само робитимуть виплати, як і за 8 %,  а це
означало збільшення грошового потоку для власників облігацій.
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Облігації, забезпечені іпотекою зі змінною ставкою,

отримували вищі рейтинги, ніж облігації, забезпечені фіксованою
ставкою,  і саме тому протягом останніх п яти років збільшився
відсоток субстандартних іпотек зі змінною ставкою  з 40 до 80.

Тепер численні позики починали псуватися, але субстан-
дартні облігації залишалися незмінними  бо Moodys та S &Р
й досі не змінили своєї офіційної думки про них, а це було
підозріло. FrontPoint Partners інвестували в акції й користувалися

послугами брокерів з Уолл-стрит. Айсман попросив продавців
з Goldman Sachs та Morgan Stanley, які працювали на фондовому
ринку, щоб вони влаштували зустріч із працівниками відділів
облігацій. «Ми завжди питали одне й те саме,  каже Айсман:

Яку роль у цьому процесі відіграють рейтингові агенції?  
І реакція завжди була однаковою. Фізична реакція, яку вони
не хотіли виражати словами. Вони шкірилися». Копнувши
глибше, він зателефонував до S&P й спитав, що станеться з рівнем

дефолтів, якщо ціни на нерухомість упадуть. Чоловік із S&P
не зміг нічого відповісти: їхня модель цін на житло не

враховувала від ємні показники. «Вони просто припустили, що ціни на
житло зростатимуть і надалі»,  каже Айсман18.

Зрештою вони з Війні стрибнули в метро й вирушили на
Уолл-стрит, щоб зустрітися в S&P з жінкою на ім я Ернестін
Ворнер. Ворнер працювала аналітиком у відділі нагляду. Цей
відділ мав спостерігати за субстандартними облігаціями й
понижувати їх рейтинг, коли відповідні кредити починали
псуватися. Кредити вже псувалися, але рейтинг облігацій не спадав 
і Айсман знову замислився, чи не знають S&P щось таке, чого
не знає він. «Коли ми брали коротку позицію з облігацій, то
не мали нічого, окрім даних щодо рівня пулів»,  розповідає він.
Інформація про рівень пулів містила загальні характеристики 
середній скоринг FICO, середній коефіцієнт «кредит/застава»,

18 Пізніше офіційний представник S&P висловив сумнів, що будь-який працівник S&P
міг таке сказати, оскільки їхня модель була-таки розрахована на від ємні показники.
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середня кількість «бездокументних» кредитів і таке інше  але
жодних даних щодо кожної окремої позики. Наприклад, з рівня
пулів можна було дізнатися, що 25 % житлових кредитів пулу
застраховані, але які саме  ні, тобто які саме позики мають
більші шанси зіпсуватися, було невідомо. Не було можливості
визначити, наскільки сильно фірми з Уолл-стрит дурили
систему. «Ми, звісно, гадали, що рейтингові агенції мають більше
інформації, ніж ми,  каже Айсман.  Але це було не так».

Ернестін Ворнер працювала з такою самою обмеженою
інформацією, до якої мали доступ трейдери на кшталт Айсма-
на. Божевілля якесь: законодавець вартості облігацій не мав
доступу до важливої інформації про облігації. «Коли ми
спитали її, чому,  розповідає Війні,  вона відповіла: Бо
емітенти нам нічого не видають . Тоді мені урвався терпець: То
вимагайте, щоб видали!  Вона поглянула на нас і така, типу:
Ми не можемо . Ми, такі: Хто тут головний? Ви ж доросла

людина. Ви ж поліцейський! Скажіть їм, щоб надали, чорт
забирай, інформацію!!! » Айсман зробив висновок, що «S&P
непокоїлися, що коли вони запитають дані від Уолл-стрит, то
Уолл-стрит перейде робити рейтинги до MoodyW9.

Айсману як інвестору дозволялося слухати квартальні
телефонні наради, які проводили Moody's, але ставити
запитання було не бажано. Проте співробітники Moody s із розумінням
ставилися до його потреби у справжній взаємодії, а
гендиректор Рей Макделіел навіть запросив Айсмана та його команду

1919 22 жовтня 2008 року Френк Рейтер, колишній аналітик субстандартних іпотечних
облігацій для S&P, свідчитиме перед Комісією нагляду й державних реформ, що
виконавчий директор S&Py який відповідав за контроль над субстандартними іпотечними
облігаціями, «не вважав, що інформація стосовно рівня позик є потрібною, через що
було відмовлено у фінансуванні проекту створення внутрішніх баз даних». Рейтер
представив електронний лист від виконавчого директора S&P з рейтингів CDO, Річар-
да Ґаґліади, де той писав: «Запити щодо будь-яких кредитів не мають ЖОДНОГО
СЕНСУ! У більшості кредитодавців інформації немає, тож вони не зможуть її надати.
Менше з тим, ми МУСИМО провести оцінювання кредитів... Це ви мусите забезпечити
оцінювання кредитів, і це ви мусите виробити для цього якусь методику».
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до себе в офіс на зустріч  жест, після якого він назавжди
полюбив Айсмана. «Коли коротка позиція буде вітатися? 
питав Айсман.  Коли ти посідаєш коротку позицію, весь світ
обертається проти тебе. Єдиною компанією, яка зустрілася зі
мною, повністю усвідомлюючи нашу коротку позицію, була
Moody s». Після поїздки до Лас-Вегаса Айсман і його команда
були цілковито впевнені, що світ перевернувся, тож просто
припустили, що Реймонду Макденіелу також усе відомо. «Але ж
сидимо ми там,  згадує Війні,  а він нам каже, наче справді
у це вірить: Я справді вважаю, що наші рейтинги виявляться
правильними ». Стів підстрибнув на стільці й спитав: «Що ви
оце щойно сказали?»  наче Макденіел висловив найабсурд-
ніше припущення за всю історію бізнесу. І він повторив свої
слова. І Айсман просто посміявся над ним. «З усією повагою,
сер,  ввічливо зауважив Війні, коли вони вже йшли,  ви
марите». І то були не Fitch чи навіть S&P. То були Moody s.
Аристократи рейтингової справи, 20 % належать Воррену Баффетту.
І раптом гендиректору компанії кажуть, що він або дурень, або
шахрай  і каже це Вінсент Деніел з Квінз.

На початку червня ринок субстандартних іпотечних
облігацій поновив те, що стало безперервним падінням, і позиції
FrontPoint також зрушили з місця  спочатку на тисячі, а потім
і на мільйони доларів за день. «Я знаю, що отримую прибуток, 
часто говорив Айсман.  А хто ж втрачає гроші?» Вони вже
взяли коротку позицію з акцій іпотечних операторів і
житлово-будівельних компаній. Тепер вони приєднали до своєї
короткої позиції акції рейтингових агенцій. «Вони заробляли
вдесятеро більше на рейтингах CDO, аніж на рейтингах облігацій
GM,  каже Айсман,  і все це незабаром мало скінчитися».

Звісно, зрештою їхню увагу привернуло пульсуюче серце
капіталізму  великі інвестиційні банки Уолл-стрит. «Ми ще
з самого початку постановили, що механізм сек юритизації став
великим прибутковим осередком Уолл-стрит і що невдовзі він
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має померти,  каже Айсман.  І коли це станеться, джерела
доходів пересохнуть». Одна з причин, з яких на Уолл-стрит
винайшли цю нову галузь під назвою «структуроване
фінансування», полягала в тому, що старомодний бізнес щодня приносив
дедалі менше прибутків. Доходи від перепродажу акцій, а також
від більш звичних різновидів перепродажу облігацій були
розчавлені інтернет-конкуренцією. Щойно ринок припинить
купувати субстандартні іпотечні облігації та CDO, забезпечені суб-
стандартними іпотечними облігаціями, в інвестиційних банків
почнуться негаразди. Аж до середини 2007 року Айсман не
підозрював, що ті фірми були настільки дурними, щоб інвестувати
у власні творіння. Він знав, що всього лише протягом останніх
кількох років вони разюче збільшили позичкові кошти. Він,
звісно, розумів, що вони скуповували на позичені гроші дедалі
більше ризикованих активів. Чого він не розумів, то це природи
цих активів. Корпоративні облігації з рейтингом ААА чи
субстандартні CDO з рейтингом ААА? «Можливості дізнатися
не було,  каже він.  Ніхто не видавав інформації. Я не знав,
що в них там прописано в балансах І, звісно, припускав, що вони
позбувалися того лайна, щойно його створювали».

Сукупність нових фактів, а також безпосередній контакт
з особами, які керували великими фірмами та рейтинговими
агенціями, породили певні підозри. Першим новим фактом
стало зроблене в лютому 2007-го оголошення від HSBC, що банк
втрачає багато грошей на субстандартних кредитах, і друге
оголошення, у березні,  про те, що він демпінгує свій субстандарт-
ний портфель. «Передбачалося, що HSBC  хороші хлопці, 
каже Війні.  Вони мали владнати всі свої справи. Ми тоді
подумали: Трясця, а що ж відбувається з поганими хлопцями? »
Другим новим фактом стали результати Merrill Lynch за другий
квартал. У липні 2007-го Merrill Lynch оголосили про черговий
сенсаційно прибутковий квартал, але визнали, що зазнали
скорочення доходів від іпотечної торгівлі через збитки в субстан-
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дартних облігаціях. Новини, які більшість інвесторів уважали
тривіальною інформацією, для Айсмана були дуже важливими:
у власності Merrill Lynch перебувала значна кількість субстан-
дартних іпотечних паперів. Фінансовий директор Merrill Lynch
Джефф Едвардс розповів Bloomberg News, що ринку не варто
хвилюватися з цього приводу, оскільки «активне керування
ризиками» дало компанії можливість знизити вплив субстандарт-
них облігацій з низькими рейтингами. «Я не хочу вдаватися
в подробиці, як саме ми позиціонуємо себе в кожен конкретний
момент»,  сказав Едвардс, але дещо таки розкрив: ринок
приділяє забагато уваги тому, що там робить Merrill із субстандарт-
ними іпотечними облігаціями. Або ж, як стисло висловився
Едвардс, «існує непомірна зосередженість на одному
конкретному класі активів однієї конкретної країни».

Айсман так не вважав, тож за два тижні переконав
аналітика UBS на ім я Ґленн Шорр, щоб той провів його на невелику
зустріч між Едвардсом і найбільшими акціонерами Merrill Lynch.
Фіндиректор Merrill почав з пояснень, що та невеличка
проблема, яка виникла в Merrill Lynch із субстандартною іпотекою,
чітко контролюється моделями Merrill Lynch. «Зустріч тільки
почалася,  розповідає один із присутніх.  Джефф видає свої
підготовані репліки, і тут Слів вибухає: То ваші моделі
неправильні!  У кімнаті западає незручна тиша. Що робити 
сміятися? Чи спробувати вигадати якесь запитання, щоб змінити тему?
Стів сидить, такий, на протилежному кінці столу й починає,
підозріло так, складати свої папери, ніби хоче сказати: Якщо це
не буде розцінено як грубість, то я просто зараз ушиваюся ».

Айсман, зі свого боку, вважав цю подію напрочуд
тактовним обміном думками, після чого взагалі втратив до
зустрічі інтерес. «Більш нічого було казати. Я просто подумав:
Знаєте що? Цей хлопака просто нічого не тямить ».

Зовні ці великі фірми з Уолл-стрит видавалися
міцними, але всередині, як починав думати Айсман, їхні проблеми
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не обмежувалися потенційним втратами прибутків. Якщо вони
справді не вірили, що ринок субстандартної іпотеки є для них
проблемою, то той самий ринок субстандартної іпотеки
призведе до їхньої загибелі. Тепер Айсман і його команда почали
шукати приховані субстандартні ризики  хто що приховує? «Ми
називали це Великим полюванням на скарби»,  каже Айсман.
Вони не знали напевне, чи зайняли ці фірми, тим або іншим
чином, протилежну позицію у ставці, яку він зробив проти суб-
стандартних іпотечних облігацій, але що уважніше він
придивлявся, то більше переконувався, що вони також цього не знали.
Він ходив на зустрічі з гендиректорами Уолл-стрит і ставив їм
найпростіші запитання щодо їхнього бухгалтерського
обрахунку. «Вони не знали,  каже Айсман.  Вони не знали своїх
балансів». Якось він напросився на зустріч із гендиректором Bank
of America Кеном Льюїсом. «Я сиджу собі, слухаю його. І тут мене
осяяло. Я кажу собі: Господи, та він же тупий!  Немов
лампочка загорілася. Чоловік, який керує одним з найбільших банків
світу, тупий!» Вони взяли коротку позицію щодо Bank of America,
разом із UBS, Citigroup, Lehman Brothers та кількома іншими.
Morgan Stanley брати коротку позицію їм не дозволили, оскільки
вони належали Morgan Stanley, але якби могли  то зіграли б
і проти них. Невдовзі після того як вони посіли коротку
позицію щодо великих банків Уолл-стрит, їх відвідав видатний
аналітик Бред Гінц, який працював на фірми в Sanford С. Bernstein
& Со. Гінц запитав у Айсмана, що той замислив.

 Ми просто зіграли проти Merrill Lynch,  відповів
Айсман.

 Навіщо?  спитав Гінц.

 Бо в нас є одна проста теза,  сказав Айсман. 
Насувається катастрофа, а де катастрофа  там і Merrill.

Коли настав час поганими порадами довести до
банкрутства округ Орендж, там були Merrill. Коли луснула інтер-
нет-бульбашка, там були Merrill. Іще в 1980-му, коли перший
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трейдер облігаціями зірвався з повідця й утратив сотні
мільйонів доларів, там були Merrill, і вони також зазнали збитків.
Така була Айсманова логіка  логіка ієрархії зграї з
Уоллстрит. Goldman Sachs були великим хлопцем, який заправляв
усіма іграми в кварталі. Merrill Lynch були товстуном, якому
завжди доручають найгірші ролі, а він просто радіє нагоді
пограти разом з усіма. І та гра в уяві Айсмана називалася
«вшикуй підлеглих». Він припустив, що Merrill Lynch посіли
своє призначене місце наприкінці ланцюжка живлення.

17 липня 2007 року, за два дні до того, як Бен Бернанке,
голова Федеральної резервної системи, розповів Сенату США,
що помітив збитки на суму не менше $ 100 млрд на ринку суб-
стандартної іпотеки, FrontPoint зробили дещо незвичне:
організували свою власну телеконференцію. Він уже проводив
телефонні наради з купкою своїх інвесторів, але цього разу він
зробив її відкритою. Стів Айсман більше не міг приховувати
свої секрети. «Стів був одним із, мабуть, двох інвесторів, які
цілком і повністю розуміли, що відбувається»,  сказав певний
видатний аналітик з Уолл-стрит. П ятсот людей
зателефонували, щоб послухати, що скаже Айсман, і ще п ятсот прослухали
його промову опісля, у записі. Він пояснював дивну алхімію
«бельетажних» CDO й повідомив, що тільки в цьому секторі
ринку очікує збитків на $ 300 мільярдів. Оцінюючи ситуацію,
він сказав своїй публіці: «Викидайте свої моделі на смітник. Всі
ці моделі відсталі. Вони не мають жодного стосунку до
сучасного світу... Уперше в житті народ зі світу цінних паперів,
забезпечених активами, починає думати». Він пояснив, що
рейтингові агенції морально збанкрутували й жили зі страхом,
що збанкрутують по-справжньому. «Рейтингові агенції
перелякані до смерті,  розповідав він.  Вони страшенно
бояться нічого не робити, бо скидатимуться на дурників, якщо
нічого не робитимуть». Він передбачав, що половина житлових
іпотечних кредитів США (багато трильйонів доларів) зазнає

209



збитків. «Ми опинилися в центрі одного найвеличніших
соціальних експериментів за всю історію країни,  казав Айс-
ман.  Просто сам експеримент не дуже хороший... Гадаєте,
зараз справи кепські? Ви ще нічого не бачили». Коли він
закінчив, наступний доповідач (англієць, який керував окремим
фондом у FrontPoint) заговорив не одразу. «Перепрошую, 
нервово мовив англієць,  мені просто треба заспокоїтися
після того, як Стів оголосив про кінець світу». І всі засміялися.

Пізніше того самого дня інвесторів збанкрутілих хедж-
фондів Bear Stearns повідомили, що їхні $ 1,6 млрд в субстан-
дартних CDO з рейтингом ААА не просто впали в ціні, а
взагалі втратили будь-яку цінність. Тепер Айсман переконався,
що найбільші фірми Уолл-стрит не розуміли своїх власних
ризиків і їм загрожувала небезпека. На дні цього переконання
лежав спогад про вечерю з Вінгом Чау  коли він усвідомив
центральну роль «бельетажних» CDO й зробив величезну
ставку проти цих самих CDO. Звісно ж, поставало питання: з чого
конкретно складається CDO? «Я нічогісінько не знав про те,
що там усередині,  розповідає Айсман.  Проаналізувати
не було можливості. Я не міг попросити: Дайте мені всі ті, що
складаються тільки з каліфорнійських . Ніхто не знав, що вони
містили». Але вони дізналися рівно стільки, аби зрозуміти, як
висловився Денні, що «це ті самі кавалки лайна, проти яких ми
вже зіграли, тільки упаковані всі разом у портфоліо». Поза тим,
вони просувалися навпомацки. «Такий уже Стів  спочатку
діє, а потім починає розбиратися»,  каже Війні.

Тоді з явилися новини. Айсман уже давно був підписався
на вісник, відомий колах у Уолл-стрит і невідомий поза ними,
Grants Interest Rate Observer. Його редактор, Джим Грант,
провіщав апокаліпсис іще відтоді, як запустився великий борговий
цикл у середині 1980-х. Наприкінці 2006-го Грант вирішив
дослідити ці дивні творіння Уолл-стрит, відомі як CDO. Або, радше,
попросив свого молодого асистента, Дена Ґертнера, інженера-
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хіміка з дипломом магістра бізнесу, спробувати їх збагнути. Ґерт-
нер пішов працювати з документами, де CDO пояснювалися
потенційним інвесторам, і довго пітнів, кректав, зітхав і
мучився. «Потім він повернувся,  розповідає Ґрант,  і каже:
Я не можу це збагнути . А я кажу: Ось про це й напишемо ».

Ґертнер копав, копав і, зрештою, дійшов висновку, що
скільки б він не копав, усе одно ніколи не зможе досягнути дна
й дізнатися, з чого саме складаються ті CDO,  а для Джима

Гранта це означало, що жоден інвестор також цього не міг. Це,

у свою чергу, свідчило про те, що Гранту вже було відомо,  що
забагато людей сприймають забагато фінансових звітностей на
віру. На початку 2007-го Ґрант написав низку статей, де
висловлював припущення, що рейтингові агенції здали свої пости 
що вони, майже напевне, призначають цим CDO рейтинги, самі
до ладу не знаючи, з чого ті складаються. «Читачі Grant s самі
побачили, як стосик іпотеки неінвестиційного рівня можна
скомпонувати в забезпечене боргове зобов язання,  так
починалася одна стаття.  І вони зачудовано спостерігали, до
яких покращень у кредитних рейтингах призводить цей
таємничий процес...» Або ж до яких неприємностей  Іранта
разом із його вірним асистентом викликали до S&P на прочухан.
«Нас, власне, запросили до рейтингової агенції й сказали: Ви,
хлопці, просто нічого не розумієте ,  розповідає Ґертнер. 
Джим ужив термін «алхімія», і їм цей термін не сподобався».

Усього за кілька миль на північ від уолл-стритівських офісів
Grant s сидів менеджер акційного фонду з похмурими поглядами
на світ і дивувався, чому він досі не чув, щоб інші виголошували
підозри щодо ринку облігацій та його незрозумілих творінь.
В есе Джима Гранта він знайшов незалежне підтвердження
власної теорії про фінансовий світ. «Коли я його прочитав,  каже
Айсман,  то подумав: Господи, це неначе володіти золотою
копальнею . Коли я це прочитав, то був єдиним чоловіком у
світі акцій, який мало не пережив оргазм».
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РОЗДІЛ 8

ТРИВАЛА ТИША

Того дня, коли Стів Айсман став першою людиною, що
отримала майже сексуальну насолоду від есе в Grant s Interest Rate
Observer, доктор Майкл Баррі отримав від свого фінансового
директора копію цієї історії разом із жартівливою припискою:
«Майку, ти ж не почав халтурити на Гранта, правда?».

«Ні,  відповів Баррі, не вбачаючи нічого доброго у
відкритті, що хтось поділяє його погляди.  Я трохи
здивований, що Grant s із нами не зв язалися...» Він так само

перебував у фінансовому світі, проте дещо окремо від нього, наче
стояв з іншого боку вікна й не міг змусити себе постукати
у скло. Він був першим інвестором, який поставив діагноз
щодо порушення у фінансовій системі Америки ще на
початку 2003-го,  «кредитування за допомогою фінансових
інструментів». Складні ринкові оборудки вигадувалися
заради однієї-єдиної мети  позичати гроші людям, які ніколи

не зможуть їх повернути. «Я справді вірю, що завершальним
актом у цій п єсі буде криза наших фінансових закладів, які
роблять такі дурні, дурні речі»,  писав він у квітні 2003-го
своєму другу, який цікавився, чому щоквартальні листи до
інвесторів Scion Capital стали такими похмурими. «У мене
є робота. Заробити гроші для своїх клієнтів. Крапка. Але як
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у всіх псується настрій, коли ти починаєш робити інвестиції,
які особливо добре спрацьовують у випадку трагедії». Потім,
навесні 2005-го, він першим з інвесторів точно визначив, яка
саме трагедія має статися, коли відкрито поставив великі
гроші проти субстандартних іпотечних облігацій.

Тепер, у лютому 2007-го, субстандартні кредити згоряли
рекордними кількостями, фінансові установи щодня
втрачали стабільність, і, здавалося, ніхто, окрім Баррі, не може
пригадати, що він говорив чи як діяв. Він попередив інвесторів,
що, можливо, їм треба набратися терпіння  що ставка не
оплатиться, поки в іпотек 2005 року не сплине термін
рекламної ставки. Інвестори виявилися нетерплячими. Більшість із
них зневірились у Баррі, а він, у свою чергу, почувався
зрадженим. Він іще на початку зміг уявити кінець, але не
побачив жодних проміжних подій. «Мабуть, мені просто
хотілося заснути й прокинутися вже в 2007-му»,  каже він. Щоб
зберегти ставки проти субстандартних іпотечних облігацій,
він був змушений звільнити половину свого невеликого
персоналу й витратити мільярди доларів на ставки, що їх він
робив проти компаній, які найсильніше асоціювалися з
ринком субстандартної іпотеки. Тепер Баррі ізолювався, як
ніколи. Єдине, що змінилося,  його пояснення цього.

Напередодні дружина затягла його до кабінету стенфорд-
ського психолога. Вихователь у дитячому садочку помітив
тривожні моделі поведінки в їхнього чотирирічного сина Ні-
коласа й запропонував пройти психологічне тестування. Ні-
колас не спав, коли спали інші діти. Він полинав думками геть,
коли вихователі довго до нього говорили. Його розум
видавався «дуже активним». Майкл Баррі зробив над собою
зусилля, щоб не виказати образи. Зрештою, він був лікарем,
тому підозрював, що вихователь намагається йому довести,
що він не зміг розпізнати синдром дефіциту уваги у власного
сина. «Під час ординатури я працював у клініці, де займалися
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синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, тому був
упевнений, що діагноз сина роздули,  розповідає Баррі.  Я
гадав, що це «рятівний» діагноз, який ставлять багатьом
дітлахам, чиї батьки шукають медичну причину, щоб посадити
дітей на ліки чи пояснити їхню погану поведінку». Баррі
розумів, що його син відрізняється від інших малюків, але
відрізняється в гарному сенсі. «Він ставив купу запитань,  каже
Баррі.  Я його заохочував, бо сам ставив купу питань у
дитинстві й завжди розчаровувався, коли мене просили
замовкнути». Тепер він почав уважніше придивлятися до сина
й помітив, що хлопчик хоч і розумний, проте має проблеми
у спілкуванні з людьми. «Коли він намагався взаємодіяти, то
хоч і не робив нічого поганого іншим дітям, його все одно
уникали». Баррі повернувся додому і сказав дружині: «Не
хвилюйся! З ним усе гаразд!» Дружина поглянула на нього й
спитала: «А ти звідки знаєш?» На що лікар Майк Баррі відповів:
«Бо він такий самий, як я! Я так само поводився».

На заяви щодо вступу до кількох дитячих садків швидко
прийшли відмови, пояснень до яких не додавалося. Баррі
натиснув на одного з вихователів, і той розповів, що його син страждає
від порушень загальної та тонкої моторики. «Очевидно, що він
провалив тести з малюванням і ножицями,  каже Баррі. 
Пусте, як я тоді подумав. Я й досі малюю, мов чотирирічний,
і ненавиджу образотворчість». Проте, щоб заспокоїти
дружину, він погодився відправити сина на обстеження. «І це тільки
доведе, що він розумний хлопчик, неуважний  геній».

Натомість тести, які проводив дитячий психолог,
показали, що в їхньої дитини синдром Аспергера. Класичний випадок,
як висловилася психолог. Вона порекомендувала вирвати
дитину зі звичного суспільства й відправити до спеціальної
школи. Лікар Майкл Баррі був приголомшений: він пригадував
синдром Аспергера з медичної школи, але неясно. Тоді
дружина видала йому стос книжок, які вона назбирала про аутизм
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і подібні порушення. Зверху лежали «Повне керівництво з
синдрому Аспергера», яку написав клінічний психолог на ім я Тоні
Аттвуд, а також «Синдром Аспергера: вказівки для батьків
і професіоналів» того ж автора.

Помітні труднощі з використанням численних
моделей невербальної поведінки, наприклад, здатність довго
дивитися у вічі...

Є.

Нездатність зав'язати стосунки з однолітками...
Є.

Брак спонтанних бажань ділитися радістю,
захопленнями й досягненнями з іншими...

Є.

Труднощі в інтерпретації соціальних/емоційних
підтекстів за поглядом...

Є.

Несправний механізм регуляций контролю проявів гніву...
Є.

...Одна з причин, чому комп ютери такі привабливі,
полягає в тому, що з ними не треба говорити чи спілкуватися,
натомість вони логічні, послідовні й не схильні до зміни
настрою. Таким чином, вони ідеально підпадають під інтереси
особи з синдромом Аспергера...

Є.

У багатьох є хобі... Різниця між нормальним рівнем
цікавості й ексцентричним проявом у синдромі Аспергера в тому,
що їхні прагнення є усамітненими, ідіосинкразічними й
домінують у розмовах і заняттях.

Є... Є... Є.

Через кілька сторінок Майкл Баррі збагнув, що читає вже
не про сина, а про самого себе. «Скільки людей можуть узяти
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книгу й отримати інструкцію до власного життя?  каже
він.  Мені вкрай не сподобалося читати книжку, у якій
ідеться про те, хто я такий. Я вважав себе особливим, але
тепер мені сказали, що я такий самий, як і інші люди. Ми
з дружиною складали типову Аспергерову пару, і в нас був син
із синдромом Аспергера». Скляне око припинило бути
поясненням усьому. Баррі замислився, чи воно взагалі колись
щось пояснювало. Як пояснити скляним оком той факт, що
завзятий плавець має патологічний страх глибини  жах,
коли не знаєш, що під тобою ховається? Як пояснити ним

дитячу пристрасть до прання грошей? (Він брав доларові
банкноти і прав їх, сушив рушником, затискав між
сторінками книжок, а потім накладав зверху ще більше книжок  усе
заради того, щоб отримати гроші, схожі на нові.) «Раптом
я перетворився на таку собі карикатуру,  розповідає
Баррі.  Я завжди міг щось вивчити, опанувати тему в рекордні
строки. Гадав, що маю особливі здібності. А тепер що? Ой,
так можуть багато людей із синдромом Аспергера . Тепер
я пояснювався розладом».

Він опирався цим новинам. У нього був дар знаходити
й аналізувати інформацію з тем, які сильно його цікавили. Він
завжди надзвичайно цікавився сам собою. А зараз, у тридця-
тип ятирічному віці, йому надали нову інформацію про його
особу  і першою реакцією було взагалі її не сприймати.
«Я спершу подумав, що цей синдром у багатьох, а я про це
не знаю,  каже Баррі.  І замислився: чи варто мені про таке
знати, саме зараз? Чи піде мені на користь така інформація
про власну персону?»

Він знайшов собі особистого психолога, що мав
допомогти йому з ясувати, як впливає його синдром на дружину та
дітей. Проте на професійну сферу його життя ця інформація
не вплинула. Він, наприклад, не змінив способів, у які
приймав інвестиційні рішення, або засобів спілкування з інвес-
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торами. Він не розповів їм про свій синдром. «Я не вважав,
що це важливий факт, про який варто розповідати,  каже
він.  Нічого не змінилося. Діагноз не новий. Цей синдром
у мене був завжди». Однак це чудово пояснювало вибір
професії та методи роботи: нестримне накопичення підтверджених
фактів, наполягання на логіці, здатність швидко продиратися
крізь стоси марудних фінансових документів. Люди з Асперге-
ром не здатні контролювати свої інтереси й поривання. На
щастя, його особливим захопленням стали фінансові ринки,
а не, скажімо, колекціонування каталогів з газонокосарками.
Баррі поглянув на ситуацію з цього ракурсу й збагнув, що
сучасні складні фінансові ринки влаштовані в такий спосіб,
щоб задовольнити людину з Аспергером, яка ними
зацікавиться. «Тільки хтось із Аспергером буде перечитувати
проспекти субстандартних іпотечних облігацій»,  каже він.

На початку 2007-го Майкл Баррі опинився в особливо
дивній ситуації. Він придбав страховку на купу справді лайня-
них субстандартних іпотечних облігацій, які утворилися від
кредитів 2005 року, але то були його кредитні дефолтні свопи.
Решта ними рідко торгували, більшість поділяла думку, що
кредити, видані 2005 року, були якимось чином надійніші,
ніж ті, що були видані 2006-го. Мовою ринку облігацій, вони
були «застарілі». їхній найкращий аргумент: кредитні пули,
проти яких він закладався, «відносно чисті». Щоб заперечити
це твердження, він провів приватне дослідження й дізнався,
що кредитні пули, з яких він узяв коротку позицію, мали
удвічі більше шансів на банкрутство й утричі більше  на
позбавлення права викупу закладеного майна, якщо
порівнювати із загальним плином субстандартних оборудок 2005-го.
Кредити від 2006-го справді були гірші від виданих у 2005-му,
але кредити 2005-го все одно були жахливими, а ще була
ближчою дата, коли мав відбутися перезапуск процентних
ставок. Баррі обрав правильних домовласників, проти яких
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варто закладатися, а новини на ринку житла були незмінно
похмурими.

Протягом усього 2006-го й кількох перших місяців 2007-го
Баррі розіслав свій список кредитних дефолтних свопів до
Bank of America, Goldman і Morgan Stanley  щоб вони
показали їх потенційним покупцям, а він склав собі уявлення про
ринкову ціну. Зрештою, то була обов язкова функція
дилера  посередник. Маркетмейкер. Проте виконували вони геть
іншу функцію. «Здавалося, дилери сідали на мої списки одним
місцем і самі призначали ціни з великим зиском для себе», 
каже Баррі. Дані від іпотечних агентів щомісяця
погіршувалися, кредити на забезпеченні облігацій псувалися швидкими
темпами, і все одно ціна страховки цих облігацій, як вони
стверджували, падала. «Мене зраджувала логіка,  каже
він.  Я не міг пояснити причини того, що бачив».
Наприкінці кожного дня мав відбуватися невеличкий розрахунок:
якщо справи на субстандартному ринку погіршувалися, вони
мусили переказувати Баррі гроші, якщо ринок посилював
позиції, він переказував гроші їм. Доля Scion Capital
оберталася навколо цих ставок, але цю долю не визначав вільний та

відкритий ринок, і найближчим часом це навряд чи
змінилося б. Долю Scion Capital визначали Bank of America, Goldman
Sachs та Morgan Stanley, які щодня вирішували, втратили чи
заробили гроші кредитні дефолтні свопи Майка Баррі.

Щоправда, його портфоліо кредитних дефолтних свопів
було дещо незвичним. їх добирав незвичний персонаж із
незвичним поглядом на фінансовий ринок, який діяв окремо
й самотужки. Уже цей факт дозволяв фірмам Уолл-стрит
диктувати йому ринкову ціну. Оскільки більш ніхто не купував
і не продавав те саме, що продавав чи купував Майкл Баррі,
не існувало справжніх доказів того, скільки можуть
коштувати свопи,  тож вони коштували стільки, скільки скажуть
Goldman Sachs і Morgan Stanley. Баррі виявив модель, за якою
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вони керували ринком: усі гарні новини про ринок житла чи
економіку розглядалися як нагода витягнути зі Scion Capital
додаткове забезпечення, а всі погані новини ігнорувалися,
наче ніяк не стосувалися конкретних ставок, які він зробив.
Фірми завжди стверджували, що жодної позиції не займають,
що просто зіставляють бухгалтерські звіти, але їхня
поведінка свідчила про інше. «Ціна мала визначатися згідно з чистою
позицією банку,  каже Баррі.  Не думаю, що вони ставили
ціни з огляду на ринок. Вони оглядалися на власні потреби».
Тобто вони відмовлялися визнавати, що ставка окупається,
бо посідали в ній протилежну позицію. «Коли говориш із
дилерами,  писав він у березні 2006-го до свого штатного
юриста, Стіва Друскіна,  вони спілкуються з тобою з точки
зору свого балансу. їхня точка зору визначається всім, що є на
балансі. Здається, Goldman накопичили багато ризиків. Вони
поводяться так, ніби в кредитних пулах не відбулося жодних
змін. Не варто здіймати паніку... І це спрацювало. Поки вони
залучають на ринок усе більше й більше [грошей], проблем
не буде. Так велися справи останні три-чотири роки».

До квітня 2006-го він припинив купувати страховку
на субстандартні іпотечні облігації. У портфелі вартістю
в $ 555 млн він уклав цих специфічних ставок на $ 1,9 млрд 
і ці ставки мали б уже приносити гроші, але нічого не
відбувалося. У травні Баррі обрав нову тактику: став питати трей-
дерів з Уолл-стрит, чи не хочуть вони продати ще кредитних
дефолтних свопів за ціною, яку самі встановили. І він знав,
що вони не збираються нічого продавати. «Жодного разу
друга сторона не захотіла продати позиції за моїм списком
і ціною,  писав він в одному електронному листі.  Від
вісімдесяти до дев яноста відсотків найменувань у моєму
списку були недоступні, за будь-якою ціною». Якби ринок
функціонував правильно, то нова інформація знайшла б
відображення в цінах на папери, але цей мультитрильйонний
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ринок навіть не сколихнув показники ризиків субстандартної
іпотеки. «В інвесторів є стара приказка: Якщо ти читаєш про
це в газетах, то вже запізно ,  каже Баррі.  Але не цього
разу». Стів Друскін дедалі пильніше приглядався до ринку 
і не міг повірити в те, наскільки він контрольований. «Най-
дивніше те, що вони створюють ринок із чистої фантазії, 
казав Друскін,  то ж навіть не справжні активи». Скидалося
на те, що Уолл-стрит дозволили геть усім робити ставки на
пунктуальність комерційних авіаліній. Звісно, вірогідність
вчасного прибуття рейсу United Flight 00 була мінливою 
через погоду, механічні негаразди, кваліфікацію пілота тощо.
Але мінливу вірогідність можна було ігнорувати, поки літак
приземлиться чи не приземлиться в аеропорту. Байдуже, коли
збанкрутують великі іпотечні оператори на кшталт Ownit та
ResCap чи якийсь пул із субстандартними кредитами зазнає
більших збитків, ніж очікувалося. До уваги бралося тільки те,
що вирішували брати до уваги Goldman Sachs і Morgan Stanley.

Єдиний і найбільший у світі ринок цінних паперів
насправді був не ринком, а чимось геть іншим  але чим? «Я, власне,
протестую, кажу своїм опонентам, що на ринку відбуваються
махінації з кредитними дефолтними свопами. Інакше чому ціна
на них ніяк не росте?  писав Баррі в електронному листі
інвестору, якому довіряв.  Що, як КДС  це афера? Я постійно
замислювався над цим питанням, і саме зараз, як ніколи, маю
право це робити. Ми ніяк не могли зазнати збитків на 5 %
цього року, тільки в іпотечних КДС». Він написав своїй про-
давчині з Goldman Sachs: «Я гадав, що граю на пониження на
ринку житла, але ж це не так, бо КДС  фальсифікація?» Коли
за кілька місяців Goldman Sachs оголосили, що виділяють у
преміальний фонд по $ 542 тис. на співробітника, він знову
написав: «Звертаюся до вас як колишній працівник заправки,
працівник парковки, клінічний ординатор і наразі пасивний
сексуальний партнер Goldman Sachs  ви мене ображаєте».
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У середині 2006-го до Баррі почали доходити чутки про
інших фондових менеджерів, які хотіли заробляти в той самий
спосіб, що й він. Кілька людей навіть зателефонували йому
і попросили поради. «Мені постійно говорили, що треба
припиняти ці торги,  каже Баррі.  А тепер з явилися ці люди,
і я подумав, як їм пощастило, що вони зуміли приєднатися до
торгів». Якби ринок був хоч трохи раціональним, то уже б
давно обвалився. «Деякі найбільші фонди планети зрозуміли
мою позицію і скопіювали стратегію,  писав він у
електронному листі.  Тобто якщо пророцтво справдиться, не тільки
Scion заробить гроші. І все ж таки, зиск отримають не всі».

Тепер він почувався по-справжньому нещасним.
«Здається, що мої інсайдери перетравлюють самі себе»,  писав
він своїй дружині в середині вересня. Джерелом його
нещастя, як завжди, були інші люди. А іншими людьми, що
завдавали йому найбільше прикрощів, стали його власні інвестори.
Коли він започаткував свій фонд у 2000-му, то звітував про
результати щоквартально і говорив інвесторам, що взагалі
не збирається розповідати їм про свої подальші плани. Тепер
вони почали вимагати звітів щомісяця, навіть кожні два

тижні, і постійно надокучали своїми сумнівами в
доцільності песимізму Баррі. «Я почав думати  що кращі ідеї, що
менш традиційно поводишся, то більше шансів, що
інвестори повстануть проти тебе»,  говорить він. Його не
хвилювало, наскільки корумпований ринок якихось певних паперів,
бо він знав, що врешті-решт усе владнається логічним чином:
бізнес або процвітає, або ж сходить нанівець. Але люди, чиїми
грошима він опікувався, були не здатні емоційно
відокремитися від ринку. Тепер вони реагували на такі самі поверхові
стимули, як і решта корумпованого ринку субстандартної
іпотеки, і намагалися змусити Баррі скоритися цьому
божевіллю. «Я з останніх сил намагаюся бути терплячим,  писав
він одному з інвесторів.  Але терплячішим за своїх інвесторів
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я бути не можу». Іншому надокучливому інвестору він писав:
«У світі хедж-фондів є визначення для розумного менеджера:
це той, хто має правильні ідеї, але інвестори кидають його
незадовго до того, як ідея починає окупатися». Поки він
заробляв для інвесторів великі суми, то й слова від них не чув,
але щойно він почав втрачати, бодай трішки, вони засипали
його сумнівами й підозрами:

Як я розумію, монстр, що затягує нас у відкрите
море,  це КДС? Ми в скруті, як старий і море.

Колими вже припинимо стікати кров ю?
(Усерпні знов пониження на 5 %.) То ви тепер обрали ще
ризикованішу стратегію?

Мені стає зле від вас... Як ви смієте?

Ви можете мені пояснити, чому ми й досі
втрачаємо гроші на цій позиції? Якщо наші потенційні
збитки фіксовані, то враховуючи те, скільки ми вже
втратили, вони мають становити незначну

частину портфоліо.

Останнє питання виникало знову й знову: як фінансовий
аналітик може втрачати стільки грошей на такій
ексцентричній ставці на ринку облігацій? І Баррі все намагався дати
відповідь: він збирався чесно сплачувати щорічні страхові
внески, які сягали приблизно 8 % від усього портфеля, і
робити це, поки існували відповідні позики,  ймовірно,
упродовж п яти років, а може, навіть усіх тридцяти. Вісім відсотків
помножити на п ять років дорівнює 40 %. Якщо вартість
кредитних дефолтних свопів падала наполовину, то Scion втрачав
20 % у результаті поточної переоцінки на ринку.

Ще більше хвилювало те, що в контракті, який Баррі
уклав на кредитні дефолтні свопи, містився пункт, згідно
з яким великим фірмам Уолл-стрит дозволялося скасовувати
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оборудки зі Scion, якщо її активи падали нижче певного рівня.
Раптом з явилася реальна можливість того, що таке
станеться. Більшість інвесторів Баррі погодилися на дворічне
ув язнення й не могли забрати свої гроші за бажанням. Але з тих
$ 555 млн, якими він оперував, $ 302 млн можна було
вилучити або наприкінці 2006-го, або в середині 2007-го, й інвестори
вже шикувалися в черги, щоб попросити гроші назад. У
жовтні 2006 року ціни на житло в США пережили найбільший спад
за тридцять п ять років і лише за кілька тижнів до того, як
з індексом АВХ іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ
відбулася перша «кредитна подія» (тобто збитки), Майкл Баррі
стикнувся із загрозою, що з його фонду позабирають
інвестиції  з фонду, який наразі був присвячений грі на
пониження проти субстандартного іпотечного ринку. «У нас
почалася клінічна депресія,  каже один з аналітиків, яких
Баррі наймав, але так і не знаходив їм застосування, бо ж
виконував увесь аналіз самостійно.  Ми приходили на
роботу й говорили: Я не хочу тут бути . Справи рухалися не на
нашу користь, а інвестори хотіли втекти».

Якось уночі, коли Баррі скаржився дружині на повну
відсутність довгострокових перспектив на фінансових ринках,
йому сяйнула думка: угода з інвесторами давала йому право
не віддавати гроші, якщо він інвестував їх у «цінні папери, для
яких не існувало відкритого ринку та які не перебували у
вільному обігу». І саме менеджер мав вирішувати, чи існував
відкритий ринок для цих цінних паперів. Якби Майкл Баррі
вирішив, що ні (наприклад, якби він побачив, що ринок тимчасово
недієздатний або в якомусь сенсі корумпований), то йому
дозволялося класти інвестиції в «запасну кишеню». Тобто він
міг сказати своїм інвесторам, що не зможе повернути їм гроші,
поки терміни ставок не спливуть природним чином.

Тож він зробив те, що вважав за єдино правильне та
логічне: він відклав кредитні дефолтні свопи в «запасну кишеню».
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Довга низка інвесторів, які бажали отримати назад свої гроші
(до переліку ввійшли інвестори  засновники фонду Баррі,
Gotham Capital) отримали новини у стислому листі  він
кладе під замок від 50 до 55 % капіталу. За цим листом Баррі
розіслав квартальний звіт  з надією, що від нього всім
трохи покращає. Але він не мав жодного хисту дбати про те, яке
враження справляє на інших: наче він просто не знав, як це
робиться. Написане Баррі радше скидалося на образу, аніж
на вибачення. «Я ніколи не був настільки оптимістичним
стосовно портфоліо, тим паче тому, що справа геть не
стосується акцій»,  так починався лист, а далі Баррі пояснював, що
зайняв на ринку таку позицію, якій мають заздрити всі
фондові менеджери. Що він зробив ставку не просто на
«житловий Армагеддон» (хоч і здогадувався про його наближення),
а на «найгірші 5 % кредитів, виданих 2005-го». Що його
інвестори мають почуватися щасливцями. Він писав так, наче
осідлав цілий світ, хоч мав поводитися так, наче світ осідлав його.
Один із найбільших нью-йоркських інвесторів начеркав
Баррі відповідь: «Раджу вам надалі обачніше вживати
принизливі вирази на кшталт ми взяли коротку позицію з портфеля,
що хотів би зробити кожен, хто тямить у своїй справі  та
рано чи пізно якесь заправило мусить уважно прочитати

проспект ». Один із двох давніх друзів Баррі по електронному
листуванню (обидва його підтримували) написав: «Ніхто,
окрім диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра, не складав би
таких листів, коли збитки сягають 17 %».

І одразу ж його партнери з Gotham Capital пригрозили
йому судовим позовом. Невдовзі до них приєдналися інші
інвестори, які почали організовуватися в юридичну протиборчу
силу. Чим відзначилися Gotham серед інших лідерів  вони
прилетіли з Нью-Йорка до Сан-Хосе й спробували погрозами
вибити в Баррі $ 100 млн, що їх вони інвестували у його фонд.
У січні 2006-го засновник Gotham Джоел Ґрінблатт подався на
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телебачення, щоб розрекламувати якусь книжку, і коли його
попросили назвати улюбленого «інвестора у вартість», він
узявся вихваляти надзвичайний талант на ім я Майк Баррі. Десять
місяців по тому вони з партнером Джоном Петрі подолали три
тисячі миль, щоб назвати Майка Баррі брехуном і змусити його
облишити ставку, яку Баррі вважав найбільш вдалою за всю
свою кар єру. «Якщо й була мить, коли я був готовий здатися, то
саме тоді це й трапилося,  каже Баррі.  Джоел був мені мало
не хрещеним батьком  партнером у фірмі, моїм
«відкривачем», який першим, окрім родичів, почав мене підтримувати.
Я поважав його, брав із нього приклад». А тепер Ґрінблатт
заявив, що жоден суд не підтримає рішення Баррі щодо «запасної
кишені» для цінних паперів, які явно перебувають у вільному
обігу. Тоді ж зникли всі почуття Майка Баррі до Ґрінблатта.
Коли Джоел запитав перелік субстандартних іпотечних
облігацій, проти яких закладався Баррі, йому було відмовлено.
З точки зору Ґрінблатта, справа мала такий вигляд: він був дав
цьому хлопцеві $ 100 млн, і тепер той не просто не збирається
їх повертати  він навіть не хоче йти на розмову.

І Ґрінблатт мав рацію. Дика ірраціональність  «класти
до кишені» інвестиції, для яких вочевидь існував свій
ринок. Звісно, була якась найнижча ціна, за якою Майк Баррі
зможе відкупитися від своєї ставки проти
субстандартного іпотечного ринку. Переважній більшості інвесторів
здавалося, що Баррі просто не хоче приймати постанови
ринку: він зробив ставку, і тепер не в змозі прийняти свій
програш. Але, з точки зору Баррі, постанови ринку були
корумпованими, а Джоел Ґрінблатт не тямив, про що
говорить. «Я збагнув, що він і досі не розуміє позицію
[кредитних дефолтних свопів]»,  каже Баррі.

Він гостро відчував, що велика кількість людей, які дали
йому гроші, тепер почали його зневажати. Це усвідомлення
змусило його: а) усамітнитися в офісі й дедалі частіше на всю
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горлянку волати: «Бляха!», 6) розвинути в собі презирство до
власних інвесторів та в) не припиняти спроб пояснити їм свої
дії, хоча вони, звісно, уже давно не слухали. «Ви б краще
менше говорили та більше слухали,  писав Баррі його юрист,
Стів Драскін, наприкінці жовтня 2006-го.  Вони
замислюють звернутися до суду».

«Було навіть трохи цікаво,  згадує Кіп Обертінґ, який
улаштував зустріч Баррі та White Mountains, його іншого ін-
вестора-засновника, а потім подався в нові пригоди.  Бо він
чітко пояснив, що робить. І він уже заробив для клієнтів купу
грошей. Здавалося б, люди мають триматися Баррі». Але люди
не просто не трималися Баррі, а й тікали від нього так
швидко, як він тільки дозволяв. Вони ненавиділи Баррі. «Не
розумію, чому люди не бачать, що я не бажаю їм зла»,  говорив
він. 29 грудня, пізно ввечері, Майкл Баррі сидів на самоті
у своєму офісі й друкував електронне повідомлення дружині:
«Яке неймовірне пригнічення! Намагаюся піти додому, але
зараз я просто такий злий, такий пригнічений...»

Тож у січні 2007-го, невдовзі перед тим як Стів Айсман
і Чарлі Ледлі весело подалися до Лас-Вегаса, Майкл Баррі сів
пояснювати своїм інвесторам, у який спосіб він утратив
18,4 % за рік, коли S&P підскочили майже на 10 %. Люди, які
з самого початку довірили йому гроші, могли б отримати
прибуток у 186 % за ці шість років, порівняно з 10,13 % за
індексом S&P 500, проте довгостроковий успіх більше нікого
не цікавив. Тепер Баррі судили щомісяця. «Цього року, який
щойно скінчився, я відставав від колег і друзів на плюс-мінус
тридцять чи сорок процентних пунктів,  писав він.  Якщо
інвестиційний менеджер спочатку був ніким, потім його
майже всім світом прославляли, а опісля майже всім світом
ганьбили,  це неодмінно матиме наслідки для його кар єри». Ці
наслідки, як згодом продемонстрував Баррі, тільки підсилили
його впевненість, що він мав рацію, а цілісінький фінансовий
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світ помилявся. «Я завжди вірив, що один-єдиний
талановитий аналітик, якщо дуже наполегливо працюватиме, зможе
охопити величезну площу інвестиційного ландшафту, і це
переконання залишається незмінним».

Потім, як завжди, Баррі повернувся до своїх важливих
справ із кредитними дефолтними свопами: усі значущі факти
вказували на те, що зрештою на Баррі чекає успіх. Лише
протягом останніх двох місяців збанкрутували три великі
іпотечні фірми-кредитори... Центр відповідального
кредитування тепер прогнозував, що у 2007 році 2,2 мільйона боржників
втратять свої будинки, і кожна п ята субстандартна іпотека,
видана у 2005-му або 2006-му, зазнає дефолту...

Майкл Баррі вже наготувався приміряти роль лиходія
Уолл-стрит. Щоквартальні звіти для інвесторів, які він уважав
конфіденційними, тепер постійно просочувалися в пресу.
В одному з економічних журналів з явилася гидка замітка про
те, що він повівся неетично, коли відклав інвестиції в

«запасну кишеню», і Баррі був певен, що статтю замовив хтось із
його інвесторів. «Ніякої параної в Майка не було,  каже
один нью-йоркський інвестор, який спостерігав за
поведінкою інших нью-йоркських інвесторів із Scion Capital.  Люди
справді на нього напустилися. З нього зробили поганця,
жадібного соціопата, який збирався вкрасти геть усі гроші. А ще
він завжди міг повернутися до кар єри невропатолога. То був
перший аргумент проти Майка Баррі  він був лікарем». До
Баррі почали доходити чутки про нього самого. Що він
покинув дружину і десь переховується. Що він утік до Південної
Америки. «Яке в мене цікаве життя останнім часом...» 

написав Баррі в електронному листі до друга.

З огляду на всі останні події, в мене з явилася
можливість поспілкуватися з багатьма своїми
інвесторами, і я пішов на це вперше за всю історію фонду. І був
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шокований почутим. Виявляється, інвестори тільки
мимохідь звертали увагу на мої листи, а більшість
узагалі живилися чутками та плітками замість
аналізу й оригінальних ідей. За інформацією з різних
джерел, я започаткував фонд прямого інвестування,
спробував придбати венесуельську золотовидобувну
компанію, заснував окремий хедж-фонд під назвою
«Мільтонів опус», розлучився, збанкрутував, ніколи
не розкривав інформації про операції з деривативами,
позичив $ 8 млрд, протягом двох останніх років
більшість часу відсиджувався в Азії, називав усіх
працівників Уолл-стрит, окрім себе самого, ідіотами,

перекинув увесь капітал фонду на особистий
рахунок і мало не перетворив Scion на новий Amaranth20.
І все це правда.

Він завжди відрізнявся від загальноприйнятого образу
менеджера хедж-фонду. Він міг кілька днів поспіль
приходити на роботу в одних і тих самих шортах і футболці. Він
відмовлявся вдягати туфлі на шнурках. Він відмовлявся носити
годинник чи навіть обручку. Щоб заспокоїтися на роботі, він
часто врубав геві-метал. «Мабуть, більшість людей терпіли
мої дивацтва, поки все йшло добре,  каже Баррі.  А коли
справи стали кепські, дивацтва перетворилися на ознаки моєї
некомпетентності й нестабільності  так уважали навіть мої
підлеглі та ділові партнери».

Після конференції в Лас-Вегасі на ринку відбувся спад,
а потім він поновлювався аж до кінця травня. З точки зору

Чарлі Ледлі з Cornwall Capital, фінансова система США була
систематично корумпована інтриганами з уолл-стритівських
банків, рейтингових агенцій та державних органів контролю

20 Хедж-фонд із Коннектикуту, який на початку 2006-го втратив $ 6,8 млрд на оборуд-
ках з природним газом та феєрично прогорів.
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й регулювання. З точки зору Стіва Айсмана з Frontpoint
Partners, ринок був здебільшого дурний та неадекватний:
фінансове середовище, що пережило стільки незначних
панічних атак, за якими слідували переможні злети, ставилося до
будь-яких розпродажів фінансових інструментів, як до
чергової нагоди зробити покупку. З точки зору Майкла Баррі,
ринок субстандартої іпотеки дедалі більше скидався на
велику аферу, яку затіяла купка трейдерських відділів, що мали
справу з субстандартними облігаціями. «Враховуючи
масштабне шахрайство з боку наших контрагентів, ідея про те, щоб
дістати КДС із запасної кишені , більше не розглядається», 
писав він наприкінці березня 2007-го.

Перша половина 2007 року стала дуже дивним періодом
в історії фінансової галузі. Фактична ситуація на ринку
житла дедалі більше відрізнялася від цін на облігації та страховку
цих облігацій. Стакнувшись із неприємними реаліями,
великі фірми Уолл-стрит вирішували просто їх ігнорувати. Проте
на ринку відбувалися незначні зміни, і звістка про них
потрапила в електронну скриньку Баррі. 19 березня його продавець
із Citigroup уперше надіслав йому серйозний аналіз іпотечних
пулів. Іпотеки були не субстандартними, а належали до
категорії Alt-А21. Попри те, чоловік намагався пояснити, яка
частина пулу складалася з позик із виплатою самих відсотків,
яку частину становили будинки, де проживали їхні власники,
тощо  так поводиться людина, що всерйоз замислюється
про кредитоспроможність боржників. «Коли я іаналізував це
ще в 2005 році,  писав Баррі в електронному листі, наче
Стенді, який спостерігав за туристами, що йшли крізь джунглі

21 Відмінність стала несуттєвою. У позичальників категорії Alt-A скоринг FICO був
вищим за 680, а субстандартні боржники мали скоринг FICO, нижчий за 680. Проте
кредити Alt-A видавалися за неповного пакету документів, наприклад, позичальник міг
не надати довідку про доходи. На практиці іпотечні кредити категорії Alt-A, які були
видані в Сполучених Штатах між 2004-м і 2008-м на суму $ 1,2 трлн, мали стільки ж
шансів зазнати дефолту, як і субстандартні кредити на суму $ 1,8 трлн.
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стежкою, прорубаною ним самим,  маклерські контори
навіть близько не підступали до подібного аналізу. Я вхопився
за «приховані вторинні»22 як за ознаку фінансової скрути
покупців, брав їх за вагомий критерій у процесі відбору, але
на той час жоден трейдер деривативами не мав уявлення, про
що я говорю, жоден на це не зважав». Протягом тривалої тиші
між лютим і червнем 2007-го на це почали зважати. Ринок
перебував на межі. У першому кварталі 2007-го Scion Capital
виріс майже на 18 %.

Потім щось змінилося, хоча спершу було важко
збагнути, що саме. 14 червня двійко хедж-фондів Bear Stearns, що
працювали з субстандартними іпотечними облігаціями,
врізали дуба. Протягом двох наступних тижнів індекс
публічних торгів субстандартних іпотечних облігацій з рейтингом
ВВВ упав майже на 20 %. Саме тоді Баррі здалося, що Goldman
Sachs переживають нервовий зрив. Його найбільші позиції
були пов язані з Goldman, але тепер Goldman не мали змоги
чи просто бажання визначати вартість цих позицій, тож
не могли сказати напевне, яке забезпечення має
передаватися в той чи інший бік. У п ятницю, 15 червня, продавець
Баррі від Goldman Sachs Вероніка Ґрінстайн зникла. Він їй
телефонував, писав електронні листи, але вона відповіла аж
увечері наступного понеділка  тільки щоб сказати Баррі,
що взяла «відгул на пару днів».

«Ця тенденція проявляється щоразу, як ринок починає
рухатися в наш бік,  писав Баррі.  Люди починають
хворіти або ж зникають із невідомих причин».

20 червня Ґрінстайн нарешті повернулася, аби розповісти
Баррі про «несправності в системі» Goldman Sachs.

22 «Прихована друга іпотека» використовується в разі купівлі будинку на додачу до
першої іпотеки. Вона «прихована» тільки для тих, хто видав перший кредит і навряд чи
отримає свої гроші назад, оскільки дуже малоймовірно, що в боржника залишиться
виплачена частка за житло.
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Баррі відписав, що це дивно, бо Morgan Stanley говорили
приблизно те саме. А його продавець у Bank of America заявив,
що їм «відрубали світло».

«Я сприймав ці «проблеми в системі» як виправдання,
як намагання отримати більше часу на виправлення того
безладу, що зчинився за лаштунками»,  каже Баррі. Про-
давчиня з Goldman зробила невдалу спробу довести, що
падіння індексу субстандартних іпотечних облігацій ніяк
не вплинуло на ринок страхування цих облігацій. Але вона
телефонувала зі свого мобільного, а не з офісної лінії, на якій
записувалися всі розмови.

Вони пішли навспак. Геть усі. Протягом двох років
наприкінці кожного місяця Баррі спостерігав, як трейдери
Уоллстрит оцінюють позиції не на його користь. Тобто наприкінці
кожного місяця його ставки проти субстандартних іпотечних
облігацій магічно знецінювалися. Так склалося, що
наприкінці кожного місяця трейдери Уолл-стрит надсилали звіти про
збитки й прибутки своїм менеджерам і спеціалістам з ризиків.
29 червня Баррі отримав повідомлення від свого продавця
з Morgan Stanley, Арта Рінґнесса, що тепер Morgan Stanley
бажають упевнитися, чи «правильні розцінки». Наступного дня
Goldman взяли з них приклад. Уперше за два роки Goldman
Sachs не стали наприкінці місяця обертати ставку проти Баррі.
«Тоді вони вперше правильно розцінили мою позицію, 
відзначає він,  бо самі почали брати участь у цих оборудках».
Нарешті ринок сприйняв діагноз власного розладу.

Саме тоді, як Goldman взялися до цих фінансових
операцій, ринок здригнувся. Зчинилася веремія: з Баррі хотіли
поговорити всі й одразу. Morgan Stanley, які досі виявляли
найменше бажання сприймати погані новини щодо субстандартного
ринку, почали телефонувати й говорити, що хочуть купити все,
що є в Баррі, «у будь-яких кількостях». До Баррі дійшли чутки,
які згодом підтвердилися, що фонд Global Alpha, яким керували
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Goldman, зазнав значних збитків у субстандартному секторі
й що самі Goldman тепер спішно відмовляються від ставок на
субстандартний іпотечний ринок і закладаються проти нього.

Настала саме та мить, про яку він говорив своїм
інвесторам іще у 2005-му, мить, якої вони просто мали дочекатися.
Лайняні іпотечні кредити на суму в три чверті трильйона
доларів переходили від початкової рекламної ставки до нової,
вищої. Єдиний іпотечний пул 00 MLT 2005-3, проти якого
поставив Баррі, добре ілюстрував загальну картину. ОО MLT
2005-3  це скорочена назва пулу субстандартних іпотечних
позик від Option One  тієї фірми, гендиректор якої
виголошував у Лас-Вегасі промову, з якої пішов Стів Айсман після
того, як показав пальцями нуль. Більшість позик були видані
між квітнем і червнем 2005-го. З січня по червень 2007-го
новини пулу (прострочування, банкрутства, відчуження
нерухомості) були досить стабільними. Збитки були набагато
більшими, ніж очікувалося, враховуючи рейтинги
відповідних облігацій, але ці збитки не дуже змінювалися від місяця
до місяця. З 25 лютого до 25 травня (інформація про
прибування коштів завжди надходить 25-го числа), загальна
кількість прострочувань, відчужень і банкрутств у ОО MLT
2005-3 зросла з 15,6 % до 16,9 %. 25 червня загальна кількість
дефолтів у позиках підскочила до 21,4 %. У серпні показники
стрибнули до 25,44 %, а наприкінці року цифри становили
37,7 %  більше третини позичальників у пулі були не в
змозі виплачувати кредити. Збитки були достатніми, щоби
стерти не тільки облігації, проти яких закладався Майкл Баррі,
а й ті, що мали вищий рейтинг у цій вежі. Оскільки паніка
у фірмах Уолл-стрит почалася ще до 25 червня, Майкл Баррі
припустив, що ці фірми мали доступ до внутрішньої
інформації з платежів. «Часто дилери володіють
[іпотечними] сервісерами,  писав він,  і можливо, у них була
змога простежити за погіршенням показників ізсередини».
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Протягом місяців, що спричинили колапс 00 MLT 2005-3
(та всіх інших пулів житлових позик, на які він купив
кредитні дефолтні свопи), Майкл Баррі відзначив кілька ремарок від
Бена Бернанке та міністра фінансів США Генка Полсона.
Кожен із них неодноразово говорив, що не бачить можливості
виникнення «ланцюгової реакції» на фінансових ринках через
збитки в секторі субстандартної іпотеки. «Коли я вперше
зайняв коротку позицію щодо іпотеки 2005-го,  писав Баррі
в електронному листі,  то чудово розумів, що справа навряд
чи окупиться протягом двох років  з дуже простої причини.
Переважна більшість іпотек, виданих за останні кілька років,
мали зловісну, проте привабливу ознаку під назвою період
рекламної ставки . Рекламна ставка іпотек 2005-го тільки зараз
добігає кінця, а іпотеки 2006-го досягнуть цієї стадії не раніше
2008-го. Невже на Землі знайдеться людина при здоровому
глузді, яка на початку 2007-го, у самому розпалі величезної
афери з рекламними ставками, почне з упевненістю заявляти,
що колапс ринку субстандартних паперів не спричинить
ланцюгову реакцію? А це ж лише початок».

Повсюди на Уолл-стрит трейдери субстандартними
іпотечними облігаціями, що зайняли короткі позиції й
помилилися, поспіхом намагалися ці позиції продати або купити на
них страховку. Кредитні дефолтні свопи Майкла Баррі раптом
стали популярними. Проте в нього й досі викликав шок той
факт, що ринок так повільно засвоює нову важливу
інформацію. «Було очевидно, що всі ці поганенькі оборудки
протримаються тільки до дати зміни ставки,  каже Баррі, 
а зміна ставки тільки спричинить новий виток колапсу.
Я повірити не міг, що це відбувається насправді. Я гадав, що
хоч хтось мав усвідомити катастрофу, що насувалася, іще до
червня 2007-го. І якщо для цього раптового усвідомлення
треба було дочекатися дати зміни ставки, то... ну, я взагалі
не розумію, чим займалися так звані аналітики Уолл-стрит ».
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Наприкінці червня розцінки почали швидко
змінюватися на користь Баррі, і йому на очі стали потрапляти замітки
про таких фінансових геніїв, як Джон Полсон, що прийшли
на ринок через рік після нього. Bloomberg News опублікували
статтю про кількох осіб, які зуміли передбачити
катастрофу. Лише один з них працював трейдером у відділі роботи
з облігаціями великої фірми Уолл-стрит  Ґреґ Ліппманн
з Deutsche Bank, який мав справу з колись незбагненними
облігаціями, забезпеченими активами. FrontPoint і Cornwall

також не згадувалися в пресі, але найдивніше було те, що
Bloomberg News узагалі забули про інвестора, який сидів на
самоті у своєму офісі в Купертіно, Каліфорнія. Майкл Баррі
скопіював статтю й розіслав електронною поштою своїм
працівникам із приміткою: «Ліппманн фактично взяв мою ідею
і втілив її в життя. Віддамо йому належне». Інвестори Баррі
мовчали, хоч їхні гроші подвоювалися й навіть більше.
Жодних вибачень, жодних подяк. «Ніхто з них не прийшов, щоб
сказати: Еге ж, ви мали рацію ,  розповідає Баррі.  Усі
мовчали. Наче води в рот понабирали. Мене просто
доводила до сказу ця тиша». Баррі залишався єдиний, улюблений
спосіб спілкування  листи до інвесторів. На початку червня
2007 року, коли почалися обвали на ринках, він поставив
чудове питання. «Найцікавіший аспект цієї справи,  писав
він,  полягає в тому, що майже нічого не чути про
інвесторів, яким зашкодили проблеми на ринку субстандартної
іпотеки. .. Де ж новий Long Term Capital?»
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РОЗДІЛ 9

УТРАТА ІНТЕРЕСУ

Гоуї Габлер виріс у Нью-Джерсі та грав у американський
футбол за Державний університет Монтклер. При погляді на
нього одразу впадала у вічі товста шия футболіста, величезна
голова й зарозумілі манери, що їх можна було трактувати як
надзвичайну відвертість або ж бажання щось приховати. Він
був гучним, упертим і зухвалим. «Якщо з Габлером заводили
інтелектуальну розмову про його ремесло, Гоуї пускався в геть
не інтелектуальні аргументи,  розповідає один із тих, кому
випало керувати діяльністю Габлера, коли він тільки починав
працювати на Morgan Stanley.  Він міг, наприклад, послати
вас під три чорти». Декому Габлер подобався, декому ні, але
на початку 2004-го думки інших людей нічого не важили,
оскільки на той час Гоуї Габлер уже десять років заробляв для
Morgan Stanley гроші, торгуючи облігаціями. У Morgan Stanley
він порядкував відділом операцій з облігаціями,
забезпеченими активами, тож фактично відповідав за оборудки
компанії з субстандартної іпотеки. Доти, поки ринок субстан-
дартних іпотечних облігацій процвітав і ставлення до професії
трейдера облігацій, забезпечених активами, змінювалося,
кар єра Габлера нагадувала Ліппманнову. Як і будь-який
інший трейдер подібних облігацій, він грав у покер з низькими
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ставками, що коригувалися на його користь, оскільки жодних
серйозних проблем на ринку тоді не виникало. Ціни падали,
але потім завжди піднімалися. Облігації, забезпечені активами,

можна було любити чи обожнювати, але не було сенсу їх
ненавидіти, бо не існувало інструментів для ведення гри проти них.

Під час буму субстандартних іпотечних кредитів для
Morgan Stanley настала солодка мить, наче хтось додав
шоколаду в арахісове масло. Компанія стала лідером,
використовуючи для споживчих кредитів фінансові технології, що
призначалися для об єднання корпоративних позик.
Фінансові інтелектуали Morgan Stanley, ці спеціалісти з
кількісного аналізу, відіграли важливу роль, навчаючи рейтингові
агенції Moody s та S&P оцінювати CDO на основі пулів
облігацій, забезпечених активами. Цілком природно, що серед
працівників Morgan Stanley мала з явитися людина, яка б
вигадала кредитні дефолтні свопи на облігації, забезпечені
активами. Відділ субстандартної іпотеки Гоуї Габлера
створював облігації новими, швидшими темпами. З цією метою
команда Габлера почала «складувати» кредити, інколи на цілі
місяці. У проміжку між купівлею кредитів і продажем
облігацій на їх основі вони наражалися на ризик падіння цін.
«Єдина причина для створення кредитних дефолтних свопів
полягала в тому, щоб убезпечити іпотечний відділ, яким
керував Гоуї Габлер»,  пояснює один із винахідників. Якби
Morgan Stanley знайшли людину, готову продати їм
страховку на їхні ж кредити, то Габлеру вдалося б усунути ринковий
ризик, пов язаний зі «складуванням» іпотеки.

Як було задумано з самого початку, ще у 2003-му, суб-
стандартним іпотечним кредитним дефолтним свопом ува-
жався одноразовий нестандартний страховий контракт, який
укладався між Morgan Stanley і якимось іншим банком чи
страховою компанією, але не на очах широкого ринку. Жоден
обиватель так і не дізнався б про кредитні дефолтні свопи,
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якби все сталося так, як замислили в Morgan Stanley. Свопи
мали бути таємничими, незрозумілими, неліквідними, тож їх
важко було оцінити комусь поза межами самих Morgan Stanley.
«Розроблені під індивідуальні потреби клієнтів», якщо
використовувати ринковий жаргон. Наприкінці 2004-го Габлер
виробив цинічне ставлення до певних субстандартних
іпотечних облігацій і захотів знайти розумний спосіб зіграти
проти них. Те саме спало на думку інтелектуалам Morgan
Stanley. Іще на початку 2003-го один з них запропонував
припинити бути інтелектуалами й утворити невеличку групу,
якою керуватиме він, єдиний інтелектуал. Про цей факт трей-
дери швидко забули. «Власне, один з аналітиків цю штуку
вигадав, а вони [Габлер зі своїми трейдерами] її вкрали», 
розповідає пані, яка займалася продажем облігацій у Morgan
Stanley та спостерігала за подіями зблизька. Один з
однодумців Габлера, трейдер на ім я Майк Едман, став офіційним
творцем новинки  кредитного дефолтного свопу на, як
здавалося, незнищенний пул субстандартних позик.

Існував певний ризик, пов язаний зі ставками проти
субстандартних кредитів,  поки ціни на житло зростатимуть,
у позичальників буде можливість рефінансувати борг і
розплатитися за першими кредитами. Кредитний пул, на який
купувалася страховка, скорочувався, а разом з ним

скорочувалася страхова сума. Кредитні дефолтні свопи Едмана
вирішували цю проблему за допомогою приміток у контракті, що
друкувалися дрібним шрифтом. У них ішлося про те, що
Morgan Stanley купують страховку на останній неоплачений
кредит певного пулу. Morgan Stanley робили ставку не просто
на весь пул субстандартних іпотечних кредитів, а саме на
ті кілька позик, які позичальники навряд чи коли-небудь
виплатять. При цьому розмір ставки не змінювався,
неначе жоден кредит у пулі не був сплачений. Вони придбали
страховку на випадок повені за умови, що коли на стіни
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будинку потрапить хоч крапля води, їм відшкодують вартість
усього житла.

Нові «спеціалізовані» кредитні дефолтні свопи Morgan
Stanley були спроектовані в такий спосіб, щоб принести
прибуток за будь-яких умов. Страхування виплачувалося в
повному обсязі, якщо збитки в пулі сягали всього 4 % 
показник, що існував у пулах субстандартних іпотечних кредитів
за гарних умов. Єдиною проблемою, з точки зору трейдерів
Гоуї Габлера, було знайти для Morgan Stanley такого
нерозумного покупця, який погодився б стати протилежною
стороною в оборудці,  іншими словами, знайти клієнта, який
продав би Morgan Stanley страховку на житло, яке невдовзі
мають знести. «Вони знайшли одного клієнта, який зайняв
довгу позицію з траншу ВВВ на якийсь шматок лайна», 
розповідає їхній колишній колега, тобто хитромудро
пояснює, що вони знайшли собі бевзя. Просторіку. Клієнта, якого
можна обдурити. «Саме так усе й почалося  так відбулася
перша оборудка Гоуї»,  додає він.

На початок 2005-го Гоуї Габлер знайшов на ринку
достатню кількість дурнів, щоб отримати $ 2 млрд на цих
«спеціалізованих» кредитних дефолтних свопах. З точки зору дурнів,
кредитні дефолтні свопи, які хотів купити Гоуї Габлер,
скидалися на шанс заробити легкі гроші  Morgan Stanley
виплачували їм 2,5 % щороку на додачу до безризикової ставки за
право володіти, по суті, облігаціями інвестиційного класу
(з рейтингом ВВВ), забезпеченими активами. Ця ідея
особливо припала до душі німецьким інституційним інвесторам, які
або не спромоглися прочитати дрібний шрифт у контрактах,
або ж довіряли присвоєним рейтингам.

На початку весни 2005-го Гоуї Габлер та його трейдери
повірили, і небезпідставно, що створені ними диявольські
страхові поліси неодмінно мають окупитися. І вони зажадали
більшого. Проте саме тоді активізувався Майк Баррі, який
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почав купувати стандартизовані кредитні дефолтні свопи. Ґреґ
Ліппманн із Deutsche Bank, пара трейдерів із Goldman Sachs та
декілька інших осіб об єдналися з метою вибити деталі
контрактів Morgan Stanley. Майка Едмана вдалося затягнути на
дискусію  як він не волав і не пручався, бо ж тієї миті, коли
кредитні дефолтні свопи надійдуть у відкритий продаж і
стануть стандартизованими, команда Гоуї Габлера втратить
можливість просувати свою незрозумілу «спеціалізовану» версію.

Настав квітень 2006-го, механізм субстандартних
іпотечних облігацій працював на повну потужність. Гоуї Габлер 
зірковий трейдер облігацій від Morgan Stanley, а його команда
з восьми трейдерів генерували, за їхньою власною оцінкою,
близько 20 % прибутку Morgan Stanley. Доходи зросли від
у середньому $ 400 млн у 2004-му до $ 700 млн у 2005-му і
наближалися до $ 1 млрд у 2006-му. Наприкінці року Габлеру
заплатили $ 25 млн, але тепер його більше не влаштовувала
посада звичайного трейдера облігацій. На той час найкращі
та найрозумніші трейдери Уолл-стрит почали звільнятися зі
своїх великих компаній і переходити в хедж-фонди, де вони
могли заробляти не десятки, а сотні мільйонів. Збирати
крихти від оборудок з бездумними інвесторами  це приниження
гідності елітних трейдерів облігацій з Уолл-стрит. «Гоуї
вважав бізнес з обслуговування клієнтів дурною справою, 
говорить один із трейдерів, наближених до Габлера.  Він
завжди цим займався, просто тепер утратив інтерес».23 Габлер міг
заробляти сотні мільйонів, потураючи ідіотизму клієнтів
Morgan Stanley. Він міг заробляти мільярди, користуючись
капіталом компанії, щоб робити ставки проти них.

23 Майже кожен, хто був причетний до фінансової кризи, ставить під загрозу свою
кар єру, якщо його впіймають на зізнанні про побачене чи скоєне. Очевидно, це
стосується співробітників великих фірм Уолл-стрит і навіть тих, хто встиг звільнитися,
оскільки всі вони підписують якусь угоду про нерозголошення. Колишні працівники
Morgan Stanley не такі залякані, як люди з Goldman Sachs, але відмінність невелика.
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Керівництво Morgan Stanley, зі свого боку, завжди
боялося, що Габлер і його маленька команда трейдерів можуть
звільнитися й заснувати свій власний хедж-фонд. Щоб їх
утримати, Габлеру запропонували особливі умови: свою
власну проп-трейдингову групу, зі своєю власного грандіозною
назвою  GPCG, або ж Global Proprietary Credit Group. Згідно
з новою угодою, Габлер міг залишати собі частину прибутків,
які отримувала його група. «Ідея полягала в тому,  каже
один із членів групи,  щоб ми почали заробляти не один
мільярд доларів на рік, а два». А ще ідея полягала в тому, щоб
Габлер і його невеличка команда трейдерів забирали собі
чималий шмат прибутків, які генеруватиме група. Як
пообіцяли Morgan Stanley, щойно випаде нагода, Габлеру
дозволять відокремитися в самостійну інвестиційну компанію,
50 відсотків якої належатиме йому. Окрім того, ця компанія
працюватиме з субстандартними CDO. І змагатиметься,
наприклад, із Harding Advisory Вінга Чау.

Гадано кращі та розумніші працівники відділу торгівлі
облігаціями Morgan Stanley постановили приєднатися до Габле-
ра. «То мали бути вершки еліти,  розповідає один із
трейдерів.  Гоуї брав до себе тільки найкмітливіших». Обрані, а їх
було дуже небагато, переїхали на окремий поверх в офісі
Morgan Stanley в центрі Мангеттена, на вісім поверхів вище від
своїх колишніх торгових відділів. Там вони змурували
навколо себе стіну, сховалися від світу, щоб створити ілюзію, наче
в Morgan Stanley немає жодного конфлікту інтересів. Трейдери,
які залишилися внизу, на другому поверсі, мали купувати
й продавати товар безпосередньо клієнтам і не передавати
жодної інформації про свої оборудки Габлеру та його групі на
десятому поверсі. Тоні Туфар єлло, голова відділу глобальної
торгівлі облігаціями Morgan Stanley й теоретично бос Гоуї Габ-
лера, усе не міг знайти собі місця, тож виділив собі кабінет на
території Гоуї й скакав угору та вниз між другим і десятим

240



поверхами.24 Гоуї Габлеру був потрібен не лише персонал. Йому
до смерті кортіло забрати торгові позиції своєї команди. Деталі
були настільки складними, що один із трейдерів субстандартних
іпотечних облігацій Morgan Stanley навіть сказав: «Не певен, що
бодай хтось із керівництва Гоуї розумівся на тих операціях». Але
задум був простий: Габлер і його команда поставили величезну
суму на те, що субстандартні кредити зрештою прогорять. Вінцем
їхніх вигадливих торгових позицій були ті самі $ 2 млрд у
«спеціалізованих» кредитних дефолтних свопах, які, за задумом Габ-
лера, незабаром мали принести $ 2 млрд чистого прибутку.
Пули іпотечних кредитів ось-ось мали зазнати перших збитків,
а коли це станеться, Габлер отримає виграш цілком і повністю.

Проте існувала одна невеличка проблема: поточні внески
за страховими контрактами з їдали короткострокові прибутки
команди Гоуї. «Передбачалося, що група зароблятиме по
мільярду доларів на рік,  каже один з її членів.  А ми тримали
позицію з кредитних дефолтних свопів, яка коштувала нам по
двісті мільйонів доларів». Щоб компенсувати поточні витрати,
Габлер вирішив продати деякі кредитні дефолтні свопи на
субстандартні CDO з рейтингом ААА, щоб самому отримувати
страхові премії.25 Проблема полягала в тому, що премії від, як
уважалося, набагато менш ризикованих CDO з рейтингом ААА
становили лише десяту частину премій від CDO з рейтингом
ВВВ, тож для того, щоб отримати таку саму суму, яку він
виплачував, треба було продати вдесятеро більше кредитних
24 Серед усіх конфліктів інтересів у фірмах Уолл-стрит, які торгували облігаціями, то був
найбільш шкідливий і найменш обговорюваний. Коли фірма торгує акціями та
облігаціями за власний рахунок і водночас виступає посередником у цій торгівлі з клієнтами, то
стикається з великою спокусою використовувати клієнтів у своїх інтересах. У фірмах
Уолл-стрит полюбляють говорити, що вони збудували Китайську стіну, аби запобігти
передачі інформації між відділами роботи з клієнтами і своїми власними проп-трейде-
рами. Вінсент Деніел запропонував найбільш вичерпну відповідь на подібні відмовки:
«Коли я чую вислів Китайська стіна , то одразу думаю: Ах ти ж брехло сране ».
25 Тут варто нагадати, що продаж кредитних дефолтних свопів пов язаний з тими
самими фінансовими ризиками, що й володіння ними. Якщо вартість CDO з рейтингом ААА,
зрештою, дорівнюватиме нулю, то ви втрачаєте однакову суму грошей  байдуже,
придбали ви цю облігацію чи продали на неї кредитний дефолтний своп.
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дефолтних свопів, ніж він мав. Гоуї та його трейдери швиденько
з цим упоралися, провернувши вочевидь без особливих
дискусій з півдюжини великих оборудок із Goldman Sachs, Deutsche
Bank та кількома іншими компаніями.

Під кінець січня 2007-го, коли всенька індустрія субстан-
дартних іпотечних облігацій вирушила до Лас-Вегаса
святкувати свій тріумф, Гоуї Габлер уже продав кредитних дефолтних
свопів на CDO з рейтингом ААА на суму в $ 16 млрд. Іще ніколи
елітний трейдер облігацій з Уолл-стрит, і навіть весь ринок суб-
стандартних іпотечних облігацій, не помилявся так сильно: з
вересня 2006-го по січень 2007-го найкрутіший трейдер облігацій
у Morgan Stanley придбав фактично $ 16 млрд у CDO з рейтингом
ААА, що цілком і повністю складалися з субстандартних
іпотечних облігацій з рейтингом ВВВ, які знецінились, щойно
відповідні пули субстандартних кредитів зазнали втрат у приблизно
12 %. По суті, Гоуї Габлер зробив ставку на те, що зіпсуються
лише деякі субстандартні облігації з рейтингом ВВВ, але не всі.
Йому вистачило кмітливості виробити цинічне ставлення до
свого ринку, але забракло кмітливості збагнути, наскільки
цинічним він був насправді.

Очевидно, що в Morgan Stanley ніколи не сумнівалися,
чи варто дозволяти своїм найкращим інвесторам купувати
$16 млрд у субстандартних іпотечних облігаціях. Звісно,
проп-трейдингова група Гоуї Габлера, яка здійснювала операції
за власний рахунок, мусила звітувати про свою діяльність
перед вищим керівництвом і відділом керування ризиками, але
надана трейдерами інформація не розкривала характеру цих
ризиків. Ризики Габлера, пов язані з субстандартними паперами
на $ 16 млрд, відображалися у звітах до Morgan Stanley під
категорією ААА  тобто теоретично так розцінювалися
скарбницькі облігації СІЛА. Також вони з являлися у вигляді розрахунку
вартості під ризиком (VaR). Цей інструмент найчастіше
використовувало керівництво Уолл-стрит для оцінювання діяльності
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своїх трейдерів, але він визначає тільки рівень коливання ціни
на акції чи облігації в минулому, причому акцент робиться саме
на недалеке минуле. Оскільки вартість субстандартних CDO
з рейтингом ААА ніколи особливо не коливалася, то дані з
внутрішніх звітів Morgan Stanley представляли їх практично без-
ризиковими. У березні 2007-го трейдери Габлера підготували
презентацію, яку боси Габлера потім показали раді директорів
Morgan Stanley і в якій вихвалялася їхня «чудова структурована
позиція» на ринку субстандартної іпотеки. І ні в кого не
виникло очевидного запитання: що станеться з їхньою чудовою
структурованою позицією, якщо кількість збанкрутілих
боржників субстандартної іпотеки перевищить очікувані показники?

Гоуї Габлер узяв на себе величезний ризик, навіть якщо він
про це не розводився або, що, ймовірніше, не усвідомлював
цього. Він зробив колосальну ставку на практично ті самі тран-
ші CDO, проти яких закладалися Cornwall Capital і які
складалися практично з тих самих субстандартних облігацій, проти
яких закладалися FrontPoint Partners і Scion Capital. Протягом
майже двадцяти років складність ринку облігацій допомагала
трейдерам облігацій Уолл-стрит дурити клієнтів Уолл-стрит.
Але тепер трейдери облігацій почали дурити самі себе.

Питання полягало в тому, як сильно корельовано ціни на
різноманітні субстандартні іпотечні облігації, з яких
складалися CDO. Можлива відповідь варіювалася від 0 % (ціни
взагалі не були пов язані між собою) до 100 % (усі ціни
змінювалися нога в ногу). Moody s та Standard & Poor s розрахували, що
кореляція цін у пулах облігацій з рейтингом ВВВ становила
близько ЗО %, але цей показник тільки вводив усіх в оману.
Наприклад, це зовсім не означало, що коли зіпсується одна
облігація, то існує ЗО % вірогідності, що зіпсується й решта.
Натомість це означало, що як зіпсується одна облігація, інші
зазнають лише незначного зниження. Брехливе твердження,
що всі ці кредити, по суті, однакові й приречені на загальний
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дефолт, щойно ціни на житло припинять зростати, дало
можливість Moody's та S&P призначати рейтинг ААА приблизно
80 % кожного CDO (у такий спосіб уможлививши весь бізнес
із CDO). Це також виправдовувало рішення Гоуї Габлера про
купівлю облігацій на $ 16 млрд. Morgan Stanley, як будь-яка інша
фірма з Уолл-стрит, зробили все можливе, щоб переконати
рейтингові агенції, що зі споживчими кредитами варто працювати
так само, як і з корпоративними позиками,  що ризики
подібних активів можна істотно зменшити, якщо об єднати їх у пул.
Ті, хто переконував рейтингові агенції, сприймали це завдання
як свій торговельний обов язок: вони чітко бачили відмінність
між корпоративними і споживчими кредитами, яку не могли
розгледіти рейтингові агенції. Ця відмінність полягала в тому,
що історія ринку субстандартних іпотечних облігацій була дуже
короткою, а випадків колапсу національного ринку нерухомості
в цій історії не було взагалі. Елітний трейдер облігацій Morgan
Stanley мало цим переймався. Гоуї Габлер довіряв рейтингам.

В уолл-стритівських трейдерів облігацій, які спілкувалися
з Гоуї Габлером по телефону, завжди складалося враження, що
він вважає ці ставки абсолютно позбавленими ризиків. Він
отримував невеличкий відсоток... просто так. Звісно, Гоуї не був
самотнім у своєму переконанні. Габлер і трейдер із Merrill Lynch
усе не могли дійти згоди щодо можливості придбання Morgan
Stanley $ 2 млрд у CDO з рейтингом ААА від Merrill Lynch.
Габлер хотів, щоб Merrill Lynch платили йому 28 базисних пунктів
(0,28 %), окрім безризикової ставки, a Merrill Lynch бажали
платити тільки 24 пункти. Операція на $ 2 млрд (в результаті якої
$ 2 млрд збитків мали бути передані від Merrill Lynch до Morgan
Stanley) загальмувалася  двоє трейдерів сперечалися щодо
відсоткових платежів, які становили $ 800 тис. на рік. Саме через
цю суму оборудка не відбулася. Габлер зав язав таку саму
прискіпливу суперечку із Deutsche Bank, проте з іншим
результатом. Співробітник Deutsche Bank Ґреґ Ліппманн уже волав, що
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одного дня всі ці CDO з рейтингом AAA будуть нічого не
варті. Відділ роботи CDO в Deutsche Bank заплатив Габлеру 28
базисних пунктів, яких він так жадав, і в грудні 2006-го та січні
2007-го провів дві операції по $ 2 млрд кожна. «Коли ми
укладали контракти, то весь час запевняли одне одного, що в цих

паперах немає жодних ризиків»,  каже голова відділу
роботи з CDO в Deutsche Bank, який мав справу з Габлером.

Після Лас-Вегаса субстандартний ринок несподівано й
ненадовго впав, а потім стабілізувався. Погляди у фінансовому
світі почали змінюватися, виникли сумніви: уперше
призупинилося укладання угод із CDO. Проте настороженість покупців
так і не сколихнула паніки серед продавців. У той
незрозумілий, хоч і цікавий період з початку лютого до червня 2007 року,
ринок нагадував велетенську кулю, наповнену гелієм, яку
тримали при землі з дюжина провідних фірм Уолл-стрит. Кожна
компаніїї вхопилася за свою мотузку, і тепер, одна за одною,
вони усвідомлювали, що як би сильно вони не тягнули, куля
все одно, зрештою, підніме їх у повітря. У червні фірми одна за
одною мовчки почали послабляти хватку. Наприкінці осені
2006-го, згідно з постановою гендиректора Джеймі Дімона,
J.P. Morgan піїпли з ринку. Deutsche Bank, завдяки Ґреґу Ліпп-
манну, ніколи особливо не трималися за мотузку. Наступними
були Goldman Sachs  вони не просто відпустили кулю, а й
зробили велику ставку проти субстандартного ринку, тим самим
пришвидшивши фатальний підйом повітряної кулі.26 Коли

26 Цікавою є сама дата виходу Goldman із субстандартного ринку. Уже після всіх цих подій
Goldman заявили, що зробили цей крок іще в грудні 2006-го. Трейдери великих компаній
Уолл-стрит, які мали справи з Goldman, уважали, що фірма не змінювала своїх поглядів аж
до весни чи раннього літа 2007-го, коли New Century, лідер субстандартної галузі СІЛА,
оголосив про банкрутство. Якщо Goldman саме тоді зайняли коротку позицію, то це пояснює
хаос як на субстандартному ринку, так і в самих Goldman Sachs, що Майк Баррі та решта
помітили наприкінці червня. Goldman Sachs не полишили будинку до початку пожежі, вони
просто першими кинулися до виходу, а потім замкнули за собою двері.
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в червні збанкрутіли субстандартні хедж-фонди Bear Stearns,
компанія була змушена обрубати свою мотузку  і куля
піднялася ще вище над землею.

Незадовго до цього, у квітні 2007-го, Гоуї Габлер, склавши
собі помилкове уявлення про розміри власної ставки, уклав
угоду з чоловіком на ім я Ральф Чоффі, який керував
приреченими хедж-фондами Bear Stearns. 2 квітня найбільший в
Америці оператор субстандартної іпотеки New Century потонув
у дефолтах і оголосив про банкрутство. Morgan Stanley продали
Чоффі $ 6 млрд із його $ 16 млрд у CDO з рейтингом ААА. Ціна
трохи впала  Чоффі запросив 40 базисних пунктів (0,40 %)
на додачу до безризикової ставки. Габлер порадився з
президентом Morgan Stanley Зої Круз, і разом вони вирішили, що
краще зберегти субстандартні ризики, аніж реалізовувати
збитки, що сягали кількох десятків мільйонів доларів. Це
рішення, зрештою, обійшлося Morgan Stanley мало не в $ 6 млрд,
і все одно її гендиректор Джон Мек ніколи не долучався до
дискусії. «Мек так і не прийшов поговорити з Гоуї, 
розповідає один із найближчих помічників Габлера.  А Гоуї за весь
цей час не провів жодної зустрічі з Меком»27.

27 Існують певні суперечності щодо розмов між Габлером і Круз. Особи, наближені до
Зої Круз, пропонують версію, згідно з якою вона непокоїлася про юридичні ризики
співпраці з проблемними хедж-фондами Bear Stearns, і що Габлер так повністю й не
роз яснив їй ризики CDO з рейтингом ААА, через що вона вважала, що Morgan Stanley
в жодному разі не зазнають великих збитків  можливо, тому, що Габлер і сам не
усвідомлював цих ризиків. Друзі Габлера стверджують, що Круз установила тотальний
контроль над операціями Габлера й не дозволила йому позбутися великої частини тих
CDO з рейтингом ААА. З моєї точки зору, яку поділяють інші трейдери Уолл-стрит,
версії Габлера не варто довіряти. «Та, чорт забирай, не могло такого бути, щоб він сказав,
що треба виходити з цих оборудок, а вона йому відмовила,  розповідає один із трей-
дерів, обізнаних у цій ситуації.  Гоуї не міг сказати, типу, якщо ми не вийдемо зараз,
то втратимо десятки мільярдів доларів. Гоуї представив їй справу так, ніби виходити
не було потреби». Ця здатність трейдерів Уолл-стрит розглядати себе тільки з
позитивного боку, а в усіх негараздах звинувачувати власне керівництво, відгукнеться згодом,
коли їхні фірми, що гордовито відмовлялися від урядового регулювання за сприятливих
умов, почали наполягати, щоб уряд порятував їх у скруті. Успіх приписувався окремим
особам, а невдача ставала проблемою всього суспільства.
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Проте у травні 2007-го вже почала наростати суперечка
між Гоуї Габлером і Morgan Stanley. Дивно, але вона не мала
нічого спільного з рішенням залишити собі $ 16 млрд у
складних цінних паперах, вартість яких зрештою вплинула на
здатність стриптизерки з Лас-Вегаса з п ятьма об єктами
нерухомості або ж мексиканського збирача полуниці з будинком за
$ 750 тис. робити виплати за ставками, що швидко поповзли
вгору. Суперечка стосувалася неспроможності Morgan Stanley
виконати свою обіцянку щодо відокремлення бізнесу Гоуї
в інвестиційну фірму, від якої він мав отримати 50 %. Гоуї
Габлер обурили зволікання Morgan Stanley, і він пригрозив,
що звільниться. Щоб зупинити його, Morgan Stanley пообіцяли
виплатити йому та його трейдерам іще більший шмат
прибутків GPCG. У 2006-му Габлеру заплатили $ 25 млн, і
передбачалося, що 2007-го він отримає набагато більше.

Через місяць після того, як Габлер і його трейдери
покращили умови операцій між ними і Morgan Stanley, компанія
нарешті зважилася поставити незручне запитання: що станеться
з їхньою величезною ставкою на субстандартний іпотечний
ринок, якщо американці з нижнього прошарку середнього
класу почнуть банкрутувати в більших, ніж очікувалося,
пропорціях? Де, наприклад, опиниться їхня ставка, якщо
скористатися прогнозами від найбільш песимістичного аналітика
Уолл-стрит? До цього моменту ставка Габлера проходила
«стрес-тестування» за сценаріями, у яких субстандартні пули
зазнавали збитків у 6 %  найвищий показник за всю
недовгу історію ринку. Тепер трейдери Габлера мусили уявити, що
станеться з їхньою ставкою, якщо збитки досягнуть 10 %. Цей
запит надійшов безпосередньо від головного менеджера з
керування ризиками Morgan Stanley Тома Даула, і Габлера та його
трейдерів розлютила й занепокоїла подібна вимога. «Було
трохи дивно, м яко кажучи,  згадує один із них.  Ми дуже
стривожилися через цей запит. Трейдери обурювалися: типу,
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ці хлопці самі не тямлять, що роблять. Якщо збитки сягнуть
10 %, то мільйони людей стануть безхатьками». (Врешті-решт,
втрати в пулах, на які поставила команда Габлера, досягли
40 %.) Як висловився один із керівників Morgan Stanley, який
не входив до групи Габлера: «Вони не хотіли ділитися своїми
результатами. Вони весь час повторювали, що зі світом
такого статися не може».

Команда Габлера витратила десять днів, щоб
сформулювати звіт, який вони все одно не хотіли нікому показувати:
через збитки в 10 % їхня складна ставка на субстандартну
іпотеку мала принести не $ 1 млрд очікуваного прибутку,
а $ 2,7 млрд очікуваних збитків. Як сказав один із керівників
Morgan Stanley, «менеджери з керування ризиками вийшли
з цього стрес-тестування дуже пригніченими». Габлер зі своєю
групою намагався його заспокоїти. Розслабтеся, говорили
вони, такі збитки просто неможливі. Проте відділ із керування
ризиками не міг розслабитися. Там збагнули, що Габлер і його
трейдери самі до кінця не розуміють, у яку гру ув язалися.
Габлер повторював, що зробив ставку проти ринку субстандарт-
них облігацій. Але якщо так, то чому під час колапсу цього
ринку він утрачав мільярди доларів? Як висловився один зі
старших менеджерів з керування ризиками Morgan Stanley,
«одна справа  робити ставку на чорне чи червоне й знати, що
ти зробив ставку на чорне чи червоне, інша  зробити ставку
на різновид червоного і не усвідомлювати цього».

На початку липня прозвучав перший сигнал тривоги для
Morgan Stanley. Він надійшов від Іреґа Ліппманна та його босів
із Deutsche Bank, які зібралися на телефонну конференцію і
повідомили Гоуї Габлеру та, відповідно, його босам, що кредитні
дефолтні свопи на $ 4 млрд, які шість місяців тому Габлер продав
відділу роботи з CDO Deutsche Bank, посунулися на користь
Deutsche Bank. Чи не могли б Morgan Stanley переказати в Deutsche
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Bank $ 1,2 млрд до кінця робочого дня? Утім, зі слів одного з тих,
хто був присутній при цій розмові, Ліппманн насправді сказав:
«Чуваче, ви винні нам одну цілу й дві десятих мільярда».

Субстандартні CDO з рейтингом ААА на сотні мільярдів
доларів були поховані в різноманітних фірмах Уолл-стрит, які
вважали їх абсолютно безризиковими, але тепер Ґреґ Ліппманн
стверджував, що вони були варті 70 центів за долар. Реакція
Гоуї Габлера була незмінною. Один із представників Morgan
Stanley заявив у телефонній розмові:

 Що значить сімдесят? Згідно з нашою моделлю, вони
коштують дев яносто п ять.

 А за нашою моделлю вони коштують сімдесят, 
відповів представник Deutsche Bank.

 Ну, а наша модель стверджує, що дев яносто п ять, 
повторив представник Morgan Stanley, а тоді взявся
розповідати про низьку кореляцію між тисячами облігацій з
рейтингом ВВВ в їхніх CDO і про те, що кілька зіпсованих облігацій
не спричинять загальне знецінення.

Тоді Ґреґ Ліппманн просто заявив:
 Чуваче, та до біса твою модель. Я тобі сам усе

розрахую. Вони варті від сімдесяти до сімдесяти семи. У тебе
є три варіанти. Можеш перепродати мені їх за ціною сімдесят.
Можеш купити ще за ціною сімдесят сім. Або, бляха, віддавай
мені один і дві десятих мільярда доларів.

Morgan Stanley більше не захотіли купувати
субстандартні іпотечні облігації. Гоуї Габлер не захотів купувати
більше субстандартних іпотечних облігацій  він відпустив
мотузку, що прив язувала його до повітряної кулі, яка
линула в небеса. Проте він не бажав визнавати збитки й
наполягав, що все одно, попри небажання купувати облігації за
ціною в 77, його CDO з рейтингом ААА і досі варті 95 центів
за долар. Він просто передав усі справи своєму керівництву,
які порадилися зі своїми колегами з Deutsche Bank і, зрештою,
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домовилися про переказ $ 600 млн. Альтернативою для Deutsche
Bank було передати питання на розгляд комісії, яка
складалася б із трьох довільно обраних банків Уолл-стрит, щоб
визначити, скільки насправді коштують ці CDO з рейтингом ААА.
Зважаючи на загальний рівень омани й непорозуміння на Уолл-
стрит, Deutsche Bank вирішили не вдаватися до цього способу.

У будь-якому разі, з точки зору Deutsche Bank, це
забезпечення не було великою проблемою. «Коли Ґреґ зробив свою
заяву,  розповідає один із керівників Deutsche Bank  то
вона посіла останнє місце в списку необхідних заходів, яких
ми мали вжити для підтримки власного бізнесу. Капітал
Morgan Stanley становив сімдесят мільярдів. Ми знали, що
гроші в них є». У Deutsche Bank навіть розв язалася суперечка
з приводу адекватності ціни, призначеної Ґреґом Ліппманном.
«Сума була настільки велика,  згадує один з учасників
дискусії,  що більшість уважали її неправильною. Morgan
Stanley просто не могли заборгувати нам $ 1,2 млрд».

Проте вони заборгували-таки. То був початок падіння, що
закінчилося за кілька місяців у телефонних перемовинах між
гендиректором Morgan Stanley й аналітиками Уолл-стрит.
Кількість банкрутств зростала, облігації знецінювалися в
глобальних масштабах, а за ними  і CDO, що складалися з цих
облігацій. Кілька разів під час цього падіння Deutsche Bank давали
Morgan Stanley шанс вийти з цієї оборудки. Коли Ґреґ Ліппманн
уперше зателефонував Гоуї Габлеру, то останній міг вийти зі
своєї чотиримільярдної угоди з Deutsche Bank зі збитками
в $ 1,2 млрд. Коли Ліппманн зателефонував наступного разу,
ціна виходу з угоди піднялася до $ 1,5 млрд. Щоразу Гоуї Габлер
або один із його трейдерів сперечалися щодо ціни й
відмовлялися від виходу. «Ми всю дорогу борюкалися з тими членосмо-
ками»,  говорить трейдер з Deutsche Bank. І всю дорогу
агенти Deutsche Bank зі стягання боргів відчували, що трейдери
облігацій Morgan Stanley неправильно оцінюють власні фінан¬

250



сові операції. Вони не брехали, бо справді не могли збагнути
суть субстандартних CDO. Кореляція між субстандартними
облігаціями з рейтингом ВВВ становила не ЗО %, а всі 100 %. Коли
знецінювалася одна, то за нею знецінювалася й друга, оскільки
всі вони підпорядковувалися єдиним економічним законам.
Зрештою, який сенс чекати, що CDO впадуть від 100 до 95,
потім до 77, далі до 70, а наприкінці до 7? Субстандартні
іпотечні облігації, з яких вони складалися, були або геть усі
прибуткові, або ж геть усі проблемні. CDO були варті або 100, або нічого.

Ґреґ Ліппманн дозволив Morgan Stanley вийти за ціною в 7
з угоди, яку вони уклали за ціною в приблизно 100 центів за
долар. Збитки з перших $ 4 млрд від помилки Гоуї Габлера загальною
вартістю в $ 16 млрд досягли в середньому $ 3,7 млрд. На той час
Ліппманн уже розмовляв не з Гоуї Габлером, оскільки
останнього звільнили з Morgan Stanley. «Гоуї пішов у так звану відпустку
на тиждень, з якої так і не повернувся»,  розповідає один із
членів його команди. Габлеру дозволили піти у відставку в
жовтні 2007-го і виплатили багато мільйонів доларів, які компанія
пообіцяла йому наприкінці 2006-го, щоб він не звільнився. Рада
директорів Morgan Stanley отримала звіт про збитки на суму
понад $ 9 млрд, які Гоуї залишив по собі,  найбільша
фінансова втрата за всю історію Уолл-стрит. Інші компанії зазнали
більших, набагато більших втрат, але вони зазвичай асоціювалися
з наданням субстандартних іпотечних кредитів. Citigroup, Merrill
Lynch та решта володіли купами цього лайна, коли ринок
обвалився, але то були побічні продукти їхнього виробництва
CDO. Вони зберігали ці CDO на основі субстандартної іпотеки
не заради самих паперів, а заради прибутків, які вони могли
отримати у випадку продажу. Збитки Гоуї Габлера були
результатом простої азартної гри. Габлер і його трейдери вважали
себе розумаками, які прийшли в цей світ заради того, щоб
скористатися неефективністю та дурістю ринку. Натомість
вони привнесли на ринок іще більше плутанини.
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Після відставки Гоуї Габлер змінив телефонний номер і
подався до Нью-Джерсі, утішаючись тим, що він не був
найбільшим дурнем за цим гральним столом. Так, він відпустив
мотузку запізно, щоб урятувати Morgan Stanley, але, падаючи на
землю, позирав на повітряну кулю в небі й бачив, як на ній
метляються інші фінансові установи Уолл-стрит. На початку
липня, усього за кілька днів до того, як Ґреґ Ліппманн
зателефонував Габлеру з приводу боргу в $ 1,2 млрд, останній
знайшов кілька покупців на свої CDO з рейтингом ААА. Першими
були Mizuho Financial Group, трейдингова філія другого
найбільшого банку Японії. Загалом японці були спантеличені цими
новими фінансовими витворами американців і намагалися
триматися від них подалі. A Mizuho Financial Group (з причин,
відомих тільки самій компанії) уявили себе кмітливими
трейдерами на американському ринку субстандартних облігацій та
забрали в Morgan Stanley субстандартні CDO на суму в $ 1 млрд.

Другим і більшим покупцем стали UBS, які придбали в Гоуї
Габлера CDO з рейтингом ААА на суму $ 2 млрд разом із
короткими позиціями з облігацій з рейтингом ВВВ на суму в кілька
сотень мільйонів доларів. Тобто в липні, коли ринок ось-ось мав
обвалитися, UBS поглянули на оборудки Гоуї Габлера й
вирішили, що хочуть такі й собі. Таким чином, персональна купівля Гоуї
Габлера CDO з рейтингом ААА на суму $ 16 млрд скоротилася
приблизно до $ 13 млрд. За кілька місяців, намагаючись
пояснити своїм акціонерам збитки компанії в $ 37,4 млрд на
субстандартних ринках СІЛА, UBS опублікували не зовсім відвертий
звіт про те, як маленька група американських трейдерів
облігацій, яких найняли UBS, до самого кінця наполягала, щоб банк
продовжував купувати субстандартні іпотечні облігації в інших
фірм Уолл-стрит. «Якби люди дізналися про цю угоду раніше, то
повстання було б не уникнути,  розповідає один із трейдерів
облігацій від UBS, який спостерігав за подіями зблизька.  То
була дуже суперечлива оборудка для UBS. І тримали її у великій
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таємниці. Якби більшість працівників дізналися про ці
операції раніше, то зчинили б галас на весь світ. Ми уклали угоду
з кореляцією, яку запропонував Гоуї, хоча всі на той момент
уже знали, якою вона є насправді». (Нагадаємо, що кореляція
становила 100 %.) Той самий трейдер також пояснив, що людей,
які уклали угоду від імені UBS, спонукала до цього їхня власна
модель  яка на момент тих операцій свідчила, що прибутки
становитимуть $ ЗО млн.

19 грудня 2007 року Morgan Stanley скликали збори
інвесторів. Компанія хотіла пояснити, у який спосіб операційні
збитки в $ 9,2 млрд (плюс-мінус кілька мільярдів) перекрили
прибутки, які принесли фірмі п ятдесят тисяч її співробітників.
«Мені та всій нашій компанії соромно за результати, які ми
сьогодні оголосили,  почав Джон Мек.  Це сталося
внаслідок помилкових суджень, що походили від одного з відділів
роботи з борговими зобов язаннями з фіксованими доходами,
а також через неправильний аналіз ризиків... Практично всі
показники списання за минулий квартал є результатом
операцій одного-єдиного від ділу, який займався нашими іпотечними
справами». Гендиректор пояснив, що Morgan Stanley «трохи»
хеджували ризики, пов язані з субстандартною іпотекою, і що
«ці хеджі не спрацювали належним чином у виняткових
умовах, які склалися на ринку наприкінці жовтня й у листопаді».
Проте умови на ринку наприкінці жовтня й у листопаді не були
винятковими, бо саме тоді вперше ринок почав адекватно
оцінювати ризики субстандартної іпотеки. Винятковими були
події, що відбувалися до жовтня й листопада.

Мек заявив, що хоче «бути до кінця чесним, і як голова
компанії несе відповідальність за такі результати», а потім
почав відповідати на питання банківських аналітиків від інших

фірм Уолл-стрит. Група довго докопувалася до джерела цього
непорозуміння, але, зрештою, докопалася. Чотири аналітики
постановили сильно не прискіпуватися до Мека з приводу
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найбільших разових операційних збитків в історії проп-трейдин-
гу Уолл-стрит, а тоді заговорив Вільям Танона з Goldman Sachs:

ТАНОНА. І знову до питання про ризики,
навколо якого, як я бачу, ми всі продовжуємо танцювати...
Допоможіть нам зрозуміти  як могло статися, що
ви зазнали таких величезних збитків. Я про те, що ви,
хлопці, мали б керуватися лімітами на позиції та
ризики. Я просто... мене спантеличує сама думка, що
один-єдиний відділ міг утратити $ 8 млрд.

ДЖОН МЕК. Некоректне питання.
ТАНОНА. Перепрошую?
ДЖОН МЕК. Вітаю. Здрастуйте. І...
ТАНОНА. Я за вами скучив...
ДЖОН МЕК. Білле, розумієте, давайте відверто.

По-перше, операцію було визнано й занесено до рахунків.
По-друге, вона була занесена до нашої системи
керування ризиками. Усе дуже просто. Якщо це усвідомити, то
все просто й дуже болюче, я не говорю зарозумілими
фразами. Коли наші хлопці проводили стрес-тестуван-
ня своїх позицій, то не уявляли. ..що ми зазнаємо
такого дефолту, це правда. Варто додати, що наш відділ
керівництва ризиками також не провів належного
стрес-тестуваннії8. Ось такі справи. Ми прогоріли на
цих високих побічних ризиках, так. Ось що сталося.

ТАНОНА. О кей. Гаразд. Тоді в мене є ще одне
запитання. Дивно, що ваш показник VaR залишався
стабільним протягом цього кварталу, враховуючи
рівень збитків. А також те, що, як я розумію, це були

2828 Не варто сподіватися, що особи, які очолюють великі фірми Уолл-стрит,
спілкуватимуться нормальною людською мовою, бо їхнє благополуччя залежить переважно від
віри людей у те, що тонкощі їхнього бізнесу неможливо описати нормальною людською
мовою. Джон Мек намагався манівцями сказати, що жоден співробітник Morgan Stanley
гадки не мав, якими ризиками оперує Гоуї Габлер  включно з самим Гоуї Габлером.
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трейдингові активи. Тож допоможіть мені зрозуміти,
чому не відбулося різкого злету у ваших показниках
VaR за минулий квартал?29

МЕК. Білле, я вважаю, що показник VaR е чудовим
відображенням ліквідного торгового ризику. Але за
[нерозбірливо] умов я з радістю повернуся до вашого
питання, коли ми пройдемо цей період, оскільки наразі
не можу на нього відповісти.

Певно, цей беззмістовний потік слів викликав в
аудиторії відчуття, що вони самі не в змозі осягнути глибину та
складність торгівлі облігаціями Morgan Stanley. Ці слова
свідчили тільки про те, що гендиректор і сам не розуміє ситуації.
Колеги Джона Мека вважали, що гендиректор достатньо знається
на торгових ризиках, пов язаних з облігаціями фірми. Зрештою,
він сам був колишнім трейдером облігацій, якого найняли, щоб
покращити культуру керування ризиками в Morgan Stanley. А він
не просто не зміг зрозуміти, що замислили його власні трей-
дери, коли тільки починали проводити ці операції, він навіть
не зумів нормально пояснити, що ж таке вони зробили, щоби
втратити ті $ 9 млрд.

Урешті-решт, настала мить, коли останній покупець суб-
стандартних іпотечних ризиків припинив їх купувати. 1 серпня
2007 року акціонери вперше висунули судовий позов проти Bear
Steams у зв язку з крахом субстандартних хедж-фондів компанії.
Менш помітним наслідком цього позову стало занепокоєння
трьох молодиків із Cornwall Capital, які сиділи на величезній, як
їм здавалося, купі кредитних дефолтних свопів, які вони
переважно купили в Bear Stearns. Іще з часів Лас-Вегаса Чарлі Ледлі

29 Інше формулювання цього питання: як могли облігації Гоуї Габлера пірнути від
100 до 7, коли звіти, які ми від вас отримували, свідчили про те, що вони не здатні до
таких різких зсувів?
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не міг позбутися відчуття, що вони переживають надміру
значущі події. Бен Гокетт був єдиним із трійці, хто працював на
велику фірму Уолл-стрит, і він також дуже швидко скотився до
передчуття катастрофічних результатів гри. А Джеймі Мей
просто вважав більшість народу з Уолл-стрит покидьками. Усі троє
непокоїлися, що Bear Steams збанкрутують і не зможуть
виплатити борги після своїх азартних ставок. «Рано чи пізно може
настати мить, коли вам більше не варто буде мати справи з
фірмами Уолл-стрит,  казав Бен,  і саме так і сталося».

Протягом того першого тижня серпня вони борюкалися,
намагаючись ухопитися за ціни на CDO з рейтингом АА, які
всього за кілька місяців до того торгувалися як практично без-
ризикові. «Відповідні облігації псувалися, і всі люди, з якими ми
вели переговори, пропонували два пункти»,  каже Чарлі. Аж
до кінця липня Bear Steams і Morgan Stanley запевняли, що CDO
з подвійним рейтингом АА коштують по 98 центів за долар.
Суперечка між Гоуї Габлером і Іреґом Ліїліманном тепер відіїра-
валася по всьому ринку.

Cornwall Capital володіли кредитними дефолтними
свопами на двадцять лайняних CDO, але кожне CDO мало свій
особливий ступінь лайняності, тож було важко визначити, чого
насправді вони були варті. Зрозуміло було тільки одне: їхня
довгострокова ставка перестала бути довгостроковою. їхні
дилери з Уолл-стрит завжди говорили, що їм ніїсоли не
вдасться відкараскатися від цих незрозумілих кредитних дефолтних
свопів на CDO з рейтингом АА, але на ринку знялася паніка,
і тепер усі хотіли купувати страховку на будь-що, пов язане
з субстандартними іпотечними облігаціями. Розрахунок
змінився: уперше Cornwall стикнулися з можливістю втратити
велику суму, якщо ринок якось отямиться  наприклад, якщо

уряд США втрутиться і дасть гарантію на всю субстандартну
іпотеку. І звісно, якщо Bear Stearns збанкрутують, то вони
втратять геть усе. Якщо раніїпе вони просто передчували катастро-
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фу, то тепер цілком могли від неї постраждати. Тож хлопці
поспішили себе убезпечити  знайти якогось покупця на ці
дивні, заново відкриті страхові поліси, що їх вони накопичили.

Це завдання дісталося Бену Гокетту. Чарлі Ледлі кілька разів
спробував виступити в ролі їхнього трейдера й зазнав нищівної
поразки. «Існує купа маленьких правил,  пояснює Чарлі. 
Треба чітко знати, що говорити, а якщо ти не знаєш, люди
починають злитися. Я гадав, що можна прийти й сказати щось на
кшталт Продавайте! , а натомість говорив щось подібне до
Купуйте!  Тоді до мене почало доходити, що мені не варто

займатися торгівлею». Бен заробляв торгівлею на життя і був єдиним
із трійці, хто знав, що і як треба говорити. Проте Бен тоді поїхав
на південь Англії, щоб провести відпустку з родиною дружини.

Ось так Бен Гокетт опинився в пабі під назвою The Powder
Monkey, що в місті Ексмут, графство Девон, Англія, де він сидів
і шукав покупця на $ 205 млн у кредитних дефолтних свопах на
«бельетажні» субстандартні CDO з рейтингом АА. У The Powder
Monkey був єдиний у місті надійний бездротовий інтернет-зв язок,
і, здавалося, жоден із завзятих британських пияків не звертав
уваги, навіть не помічав американця, що сидів за столиком у
кутку, торохтів по клавішах свого комп ютера й розмовляв по
мобільному з другої години дня до одинадцятої вечора. Доти
тільки три фірми Уолл-стрит погоджувалися мати справу з Cornwall
Capital і укладати з ними контракти ISDA, необхідні для
торгівлі кредитними дефолтними свопами: Bear Stearns, Deutsche Bank
та Morgan Stanley. «Бен завжди нам говорив, що можна провести
операції й без ISDA, але це не прийнято»,  каже Чарлі. Але той
момент виходив за рамки прийнятого. У п ятницю 3 серпня Бен
телефонував в усі провідні фірми Уолл-стрит і говорив: «Ви мене
не знаєте, і я знаю, що ви не погодитеся на угоду ISDA, проте
в мене є страховка на субстандартні іпотечні CDO, яку я бажаю
продати. Чи не хочете ви провести зі мною операцію без
контракту ISDA?» «У більшості випадків мені відмовляли,  розповідає
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Бен.  А тоді я пропонував, щоб вони зв язалися з головою
кредитного відділу й поцікавилися, що він про це думає». Тієї
п ятниці тільки один банк виявив бажання з ними
співпрацювати  UBS. І бажання було неабияке. Остання людина, яка
трималася за мотузку повітряної кулі, розчепила пальці.

У понеділок, 6 серпня, Бен повернувся до The Powder Monkey
й розпочав торги. За страхові поліси, які коштували половину
відсотка, UBS тепер пропонували ЗО пунктів авансом  тобто
$ 205 млн у кредитних дефолтних свопах, які Cornwall
придбали за мільйон баксів, раптом почали коштувати трохи більше
$ 60 млн (ЗО % від $ 205 млн). Проте тепер цю зацікавленість
поділяли не тільки UBS. Співробітники Citigroup, Merrill Lynch
та Lehman Brothers, такі категоричні в п ятницю, змінили свою
думку в понеділок. Усі вони стогнали й пітніли, намагаючись
оцінити ризики CDO, які створили їхні фірми. «Мені було легше,
бо їм доводилося зважати на кожну окрему угоду,  згадує
Бен.  А мені були потрібні тільки гроші». Cornwall мали
продати двадцять різних позицій. Інтернет у Бена то зникав, то
знову відновлювався, як і його мобільний зв язок. Не згасав лише
ентузіазм компаній Уолл-стрит, які відчайдушно прагнули
придбати страховку від пожежі на будинок, який уже палав. «Саме
тоді ми вперше побачили ціни, які хоч трохи відповідали своїм
реальним показникам,  розповідає Чарлі.  Ми зайняли
позицію, яку Bear Steams колись оцінили в шістсот тисяч, а за один
день ціна злетіла до шести мільйонів».

Об одинадцятій годині вечора в четвер Бен завершив
торги. Було 9 серпня  день, коли французький банк BNP
оголосив, що не може дозволити своїм інвесторам забрати
заощадження з ринкових фондів через проблеми із субстандартною
іпотекою в США. Бен, Чарлі та Джеймі так і не зрозуміли,
у який спосіб три чверті їхньої ставки опинилися у
власності швейцарського банку. Літери UBS нечасто згадувалися
в Cornwall Capital, поки банк не почав просити їх продати стра-
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ховку на субстандартні папери, яка тепер коштувала чималих
грошей. «У мене не було особливих причин уважати, що UBS
мають якесь відношення до субстандартного бізнесу,  каже
Чарлі.  Озираючись назад, я повірити не можу, що ми не
передумали і не продали UBS свою коротку позицію». Купуючи
в Cornwall кредитні дефолтні свопи, ані UBS, ані жоден інший
покупець з Уолл-стрит не висловили побоювань стосовно того,
що тепер вони перебирають на себе наслідки можливого
банкрутства Bear Stearns  подібні думки у великих фірмах Уолл-
стрит і досі здавалися неймовірними. Cornwall Capital, які
починали з $ 110 тис. чотири роки тому, щойно отримали зі
своєї мільйонної ставки виграш у $ 80 млн. «Ми зітхнули з
полегкістю, коли позбулися ролі дурників за гральним столом», 
каже Джеймі. Вони були аж ніяк не дурниками. їхня
довгострокова ставка принесла виграш 80 : 1.1 жоден відвідувач
The Powder Monkey так і не спитав у Бена, чим той займається.

Звісно, численна англійська рідня його дружини спитала,
де він пропадав, і Бен спробував пояснити. Він уважав, що
відбуваються життєво важливі події. Він дійшов висновку, що
банківська система стала невиплатною, і наслідки мають бути
колосальними. Коли спиняється банківська діяльність,
припиняється кредитування. Коли спиняється кредитування,
припиняється торгівля. А коли спиняється торгівля... ну, запасів
хлорки для очищення води в Чикаго залишається лише на вісім
днів. У лікарнях закінчуються ліки. Увесь сучасний світ
будувався на можливості купити зараз і розрахуватися потім.
«Я приходив додому опівночі й намагався поговорити зі
своїм швагром про майбутнє наших дітей,  розповідає Бен. 
Я просив усіх родичів переконатися, що їхні рахунки в HSBC
застраховані. Я наказував їм мати під рукою готівку, бо на нас
чекають скрутні часи. Але пояснити було важко». Як пояснити
невинному громадянину вільного світу важливість кредитних
дефолтних свопів на субстандартні CDO з рейтингом АА? Він
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спробував, але його англійська рідня позирала на нього, мов
на дивака. Вони збагнули, що щойно хтось втратив велику
суму, а Бен щойно заробив велику суму, але не більше. «Я не міг
із ними про це говорити,  згадує Бен.  Вони ж англійці».

Через двадцять два дні по тому, 31 серпня 2007 року,
Майкл Баррі привідкрив запасну кишеню й почав хутенько
позбуватися своїх кредитних дефолтних свопів. Його
інвестори змогли повернути свої гроші. Тепер суми, які вони
позичили Баррі, зросли більш ніж удвічі. Усього за кілька
місяців до цього Баррі пропонували 200 базисних пунктів (або 2 %
від умовної суми) за його кредитні дефолтні свопи, які
піднімалися до максимальної позначки в $ 1,9 млрд. Тепер фірми
Уолл-стрит, які намагалися пом якшити своє падіння,
пропонували йому 75,80 та 85 пунктів. Наприкінці кварталу Баррі
звітував, що активи фонду зросли на 100 %. Наприкінці року
він отримав прибутки на суму понад $ 720 млн з портфеля,
який колись коштував менше $ 550. А інвестори й не писнули.
«Навіть коли стало очевидно, що рік був вдалим, а я  мав
рацію, я все одно не відчув тріумфу,  каже Баррі.  Процес
заробляння грошей виявився геть не схожим на те, що я
уявляв». Він відправив своєму інвестору-засновнику, Gotham
Capital, електронного листа з єдиною фразою: «Нема за що».
Він уже вирішив викинути їх зі свого фонду й наполягав, щоб
вони продали йому свою частку в бізнесі. Коли вони
поцікавилися ціною, Баррі відповів: «Як щодо того, щоб ви
залишили собі ті десятки мільйонів, які не дали заробити для вас
минулого року, і ми квити?»

Коли Баррі тільки розпочинав свою справу, то вирішив
не брати з інвесторів звичні 2 % за надання послуг. За той
єдиний рік, коли він не приніс інвесторам прибутку,
відсутність цих 2 % змусила його звільнити працівників фонду.
Тепер Баррі написав своїм інвесторам листа, у якому
повідомив, що відмовляється від такої політики, а це спричинило
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нову хвилю обурення серед інвесторів, навіть попри те, що
вони розбагатіли. «Мені просто цікаво, де ти знаходиш нові
способи розлютити оточення,  написав до Баррі один із
друзів по електронному листуванню.  У тебе талант».

Однією з особливостей синдрому Аспергера, про які
Баррі дізнався після того, як йому поставили діагноз, була роль
інтересів у житті аутиста. Вони були схованкою, куди той міг
піти від ворожого світу. Саме тому люди з Аспергером так
сильно ними переймаються. І саме тому, як не дивно, вони
не можуть їх контролювати. «Мій терапевт допоміг
розібратися,  пише Баррі в одному з електронних листів,  і це все
пояснює, з огляду на моє минуле:

Побачимо, чи зможу я доладно це описати,  бо
з вуст терапевта це звучить набагато краще. Ну,
почнемо з людини, якій надзвичайно важко влитися в

соціальні процеси суспільства, і в результаті вона часто
залишається самотньою та ображеною, гадає, що її
ніхто не розуміє. У таких випадках сильна зацікавленість
може стати будівельним матеріалом для его, у
класичному розумінні. Діти з синдромом Аспергера здатні
надзвичайно зосереджено й швидко накопичувати знання
з певної теми, геть за межами можливостей своїх

однолітків. Подібне підживлення его дуже заспокоює,
тобто дає дітям з Аспергером те відчуття, яке нечасто
до них приходить. І поки захоплення продовжують
живити его, зміни навряд чи відбуватимуться. Але
коли виникають труднощі або людина зазнає невдачі
у своєму захопленні, то негативні почуття будуть
надзвичайно гострими, особливо якщо вони походять
від інших людей. У таких випадках інтереси
обертаються тим, чого люди з Аспергером так намагаються
уникати,  переслідування, нерозуміння, неприйняття
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іншими. І людині доводиться шукати нове захоплення,
щоб збудувати й зберегти своє его».

Протягом майже всього 2006-го й початку 2007-го Майк
Баррі жив, немов у нічному кошмарі. В електронних листах
він писав: «Мої найближчі партнери, зрештою, починають
мене ненавидіти... Ця справа вбиває істотну частину мого
життя. Річ у тім, що я ще не розібрався, яку саме. Але знаю,
що в мені померло щось дуже важливе. Я це відчуваю». Коли
інтерес до фінансових ринків став слабшати, Баррі купив
свою першу гітару. Дивно, бо він не вмів грати на гітарі й не
мав до цього жодного хисту. Він навіть не хотів грати на
гітарі. Йому просто заманулося дізнатися, з яких порід
дерева виробляються гітари, а потім купувати інструменти,
колонки й підсилювачі. Йому просто треба було... дізнатися
про гітари все, що можна.

Баррі обрав вдалу мить, щоби втратити інтерес. Саме
тоді фінал було визначено  і вже нічого не можна було
змінити. За шість місяців по тому Міжнародний валютний
фонд оцінив збитки з субстандартних активів США в один
трильйон доларів. Цей трильйон доларів збитків у
фінансовій системі США утворили нечесні американські
фінансисти. Геть усі фірми Уолл-стрит зазнали своєї частки
збитків і жодним чином не змогли їх уникнути. Ніхто не зміг
відкараскатися, бо не залишилося покупців. Неначе у
практично кожен провідний фінансовий заклад Заходу
підклали бомби, великі та малі. Ґноти вже підпалили, їх

неможливо було загасити. Тільки й залишалося, що спостерігати
за швидкістю іскор і масштабами вибухів.
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РОЗДІЛ 10

ДВОЄ В ЧОВНІ

Практично ніхто  ані домовласники, ані фінансові

установи, ані рейтингові агенції, органи державного

регулювання або інвестори  не змогли передбачити
те, що станеться.

Девен Шарма, президент S&P
Свідчення перед палатою

представників сенату США,
22 жовтня 2008 р.

«Папа Бенедикт XVI став першим, хто передрік кризу

глобальної фінансової системи»,  каже міністр

фінансів Італії Джуліо Тремонті. «Передбачення того,

що неконтрольована економіка зазнає краху

відповідно до власних законів, можна знайти в наступній

статті...»  так писав кардинал Джозеф Ратцінгер

1985 року, як повідомив Тремонті вчора в

Міланському католицькому університеті.

Bloomberg News, 20 листопада, 2008

Ґреґ Ліппманн уявляв ринок субстандартної іпотеки як
велике перетягування фінансового каната. За один кінець тягнула
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машина Уолл-стрит, що видавала кредита, емітувала
облігації, об єднувала найгірші облігації в CDO, а потім, коли
кредити закінчувалися, створювала фальшиві позики з нічого.
На протилежному кінці каната перебувала благородна армія
трейдерів із короткою позицією, які робили ставки проти цих
кредитів. Оптимісти проти песимістів. Фантазери проти
реалістів. Продавці кредитних дефолтних свопів проти
покупців. Кривда проти правди. Ця метафора була досить влучною
до певного моменту  і цей момент настав. Тепер з явилася
нова метафора про двох чоловіків у човні, яких прив язали
одного до одного мотузкою, і вони б ються на смерть. Один
убиває другого й перекидає тіло у воду  і тільки потім
усвідомлює, що мотузка тягне за борт і його. «Тримати коротку
позицію 2007-го і заробляти на ній гроші було весело, бо ми
грали проти поганців,  каже Стів Айсман.  У 2008 році під
загрозою була вся фінансова система. А ми все одно тримали
коротку позицію. Але нікому не хотілося, щоб система
зруйнувалася. Схоже на те, коли насувається повінь, а ти  Ной.
Сидиш у своєму ковчегу. Еге ж, з тобою все гаразд. Але повінь
викликає мало радощів. Ною було геть не весело».

Під кінець 2007 року ставки FrontPoint проти субстан-
дартної іпотеки так чудово окупилися, що капітал їхнього
фонду виріс удвічі  від суми трохи більше $ 700 млн до
$1,5 млрд. Коли стало зрозуміло, що вони заробили
фантастичну купу грошей, Денні та Війні захотіли перевести їх
у готівку. Жоден з них так і не зміг повністю довіритися
Ґреґу Ліппманну, і ця недовіра поширювалася навіть на
неймовірний подарунок, який він їм зробив. «Я б ніколи не
купив машину в Ліппманна,  каже Денні.  Але купив у
нього кредитні дефолтні свопи на суму в п ять сотень мільйонів
доларів». Війні мало не почав перейматися своєю кармою,
адже так швидко заробив багато грошей. «То була оборудка,
що трапляється раз у житті,  каже він.  Якби ми відмо¬
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вилися від неї через жадібність, я покінчив би життя
самогубством».

Усі вони, разом із Айсманом, уважали, що характер Айс-
мана не дуже придатний для прийняття короткострокових
торгівельних рішень. Він був емоційний і діяв під впливом
своїх емоцій. Ставка проти субстандартних іпотечних
облігацій була для нього не просто ставкою  він мав намір
ткнути їх носом у власне лайно. Коли фінансисти з Уолл-стрит
починали доводити (а це траплялося досить часто), що
проблеми субстандартного кредитування виникли через
лицемірство й фінансову безвідповідальність звичайних
американців, Айсман казав: «То що, все населення Америки
прокинулось якось уранці й вирішило, що треба збрехати
в заявці на кредит? Так, люди брехали. Але брехали вони тому,
що їм дозволили брехати». Лють, яка живила Айсманову
ставку, була спрямована не на всю фінансову систему, а на людей,
які її очолювали, на розумак, які мали б стежити за
ситуацією,  на працівників великих компаній Уолл-стрит. «То
була не просто суперечка,  пояснює Айсман.  То була
моральна хресна хода. У світі все летіло шкереберть». Він твердив,
що субстандартні позики в основі піраміди були нічого не
варті, а якщо позики нічого не варті, то ціна їхньої страховки
мала рухатися тільки вгору. Тож вони трималися за свої
кредитні дефолтні свопи й чекали, коли ще більше кредитів
зазнають дефолту. «Ми з Війні зробили ставку на п ятдесят
мільйонів доларів і мали заробити двадцять п ять
мільйонів,  каже Денні.  Стів зробив ставку на 550 мільйонів,
тож мав отримати чотириста мільйонів».

Під час Великого полювання на скарби був укладений
довгий список компаній, які мали справу із субстандартними
кредитами. До 14 березня 2008 року вони встигли зайняти
коротку позицію з акцій практично кожної фінансової
установи, тим або іншим чином пов язаної з апокаліптичною
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машиною. «Ми налаштувалися на Армагеддон,  розповідає
Айсман,  але підсвідомо завжди запитували себе: що, як
Армагеддон не відбудеться?»

14 березня це питання стало неактуальним. Відколи суб-
стандартні хедж-фонди Bear Steams зазнали краху в червні
2007-го, ринок перейнявся питанням про долю решти фондів
Bear Stearns. Протягом останнього десятиліття Bear Stearns,
як і всі інші фірми Уолл-стрит, збільшили розмір ставок,
зроблених за кожен долар капіталу. Загалом за останні п ять років
коефіцієнт використання позичених коштів Bear Stearns зріс
із 20 : 1 до 40 : 1. Показники Merrill Lynch змінилися від
16 :1 у 2001-му до 32 :1 у 2007-му. Morgan Stanley та Citigroup
тепер мали 33 :1, Goldman Sachs тримали скромний
коефіцієнт 25 : 1, але в Goldman був талант приховувати справжні
обсяги позичених коштів. Щоб хоч одна з цих компаній

збанкрутувала, було потрібне лиш незначне зниження вартості
їхніх активів. Питання на трильйон доларів полягало в тому,
що то були за активи. До 14 березня фондовий ринок давав
змогу великим фірмам Уолл-стрит зберігати таємницю. Ніхто
не знав, що відбувалося всередині Bear Stearns, або Merrill
Lynch, або Citigroup, але ці установи вміли заробляти гроші,
тож їхні ставки мали бути влучними й продуманими. 14
березня ринок змінив своє ставлення.

Того ранку Айсмана, практично без попередження,
запросив до Deutsche Bank видатний банківський аналітик Майк
Майо, щоб Стів виступив перед аудиторією провідних
інвесторів. У конференц-залі Deutsche Bank, у штаб-квартирі
компанії на Уолл-стрит, Айсман мав доповідати перед колишнім
головою Федерального резерву Аланом Ґрінспаном і в парі
з відомим інвестором на ім я Білл Міллер (який, до речі,
володів акціями Bear Stearns на суму понад $ 200 млн). Айсман
щиро вважав, що тільки божевільний може вкладати такі
величезні капітали в будь-яку фірму Уолл-стрит. Ґрінспан,
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з точки зору Стіва, був не вартий навіть зневаги, а це вже про
щось свідчить. «Я гадаю, що Алан Ґрінспан увійде в історію
як найгірший голова Федерального резерву,  зауважував
Стів за будь-якої нагоди.  Він надто довго тримав
процентну ставку занизькою, і це його найменший гріх. Я певен, що
він знав про ситуацію в субстандартній галузі й ігнорував її,
оскільки обдурені споживачі  то не його проблема. Мені
його трохи шкода, бо цей розумний чоловік примудрився
помилитися майже в усьому».

На Уолл-стрит навряд чи залишилася хоч одна впливова
людина, яку Айсман не встиг образити або, принаймні, не
намагався. На публічних зборах у Гонконгу, після того як голова
HSBC заявив, що втрати банку в субстандартному секторі
«взяті під контроль», Айсман підняв руку й сказав: «Ви ж самі
в це не вірите, правда? Увесь ваш баланс летить під три
чорти». Айсман запросив до себе в офіс аналітика Bear Stearns
Ґіяна Сінху, який полюбляв довгу позицію з субстандартних
кредитів, і допитував його так безжально, що Стіву потім
зателефонував продавець із Bear Stearns і поскаржився.

 Ґіян обурений,  сказав він.
 То передайте йому, щоб не обурювався,  відповів

Айсман.  Ми чудово поговорили!
Наприкінці 2007-го Bear Stearns, тим не менш, запросили

Айсмана на теплу неформальну зустріч «для своїх», де
колектив мав познайомитися з новим гендиректором Аланом
Шварцем. Вечірку назвали «Різдво з Bear». Шварц розповів
аудиторії, що ринок субстандартних облігацій просто
«божевільний» і що ніхто не може дійти згоди стосовно ціни
кожної окремої облігації.

 І хто ж у цьому винен?  випалив Айсман.  Ви ж
самі цього хотіли. Щоб було зручніше обдирати клієнтів.

 Мені б не хотілося когось звинувачувати,  відповів
на це новий гендиректор.
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Айсману вдалося образити тільки тих великих цабе
Уоллстрит, до яких його, власне, підпустили. 14 березня 2008 року
його запросили на зустріч з одним із найбільших та найвідо-
міших інвесторів-биків від банків Уолл-стрит, де також мав
бути присутній славнозвісний колишній голова
Федерального резерву. Цей день на ринках видався насиченим (пішли
чутки, що в Bear Stearns проблеми), але Денні Мозес, Вінсент
Деніел і Портер Колінз довго не роздумували, на що
дивитися веселіше  на ринки чи на Айсмана. «Правду кажучи, 
зізнається Денні, ми хотіли розважитися. Це наче
боксерський поєдинок між Алі й Фрейзером. Кому ж не захочеться
на таке подивитися?» Тож вони вирушили на матч з Алі, але
сіли у задніх рядах і наготувалися ховатися.

Айсман сидів за довгим столом із легендарним Біллом
Міллером. Міллер говорив хвилин п ятнадцять  пояснював
далекоглядність своїх інвестицій у Bear Stearns.

 А тепер перейдімо до нашого ведмедя,  оголосив
Майк Майо,  до Стіва Айсмана.

 Заради цього я навіть устану,  сказав Айсман.
Міллер виголосив свою коротеньку промову сидячи. Цей

захід мав більше нагадувати дискусію, аніж виступи, але
Айсман попрямував до кафедри. Зауваживши присутність своєї
матері в третьому ряду, але проігнорувавши партнерів, які
сиділи позаду, а також групу підтримки з двадцяти осіб, яких
притягнули з собою партнери (безкоштовні квитки на Алі
проти Фрейзера!), Айсман узявся за безжальний і ґрунтовний
розбір фінансової системи СІЛА. «Чому настали інші часи» 
так називалася його промова, хоча ніхто не очікував, що він
почне читати якусь офіційну промову.

 Ми живемо в часи найбільших скорочень позичених
коштів за всю історію фінансового світу, і цей процес
триватиме й триватиме,  говорив він.  Єдиний спосіб
розв язати проблему  це час. Час, щоб загоїти рани...
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Щойно Айсман підвівся, Денні інстинктивно втиснувся
в сидіння. «Завжди є можливість ускочити в халепу,  каже
Денні.  Але це як із автокатастрофою  неможливо не
дивитися». Люди навколо нього схилилися над своїми ВІаскВепу.
Вони, звісно, хотіли послухати промову Айсмана, але від шоу
їх відволікав фондовий ринок. О 9:13, коли Айсман шукав собі
місце в перших рядах, Bear Stearns оголосили, що отримали
кредит від J.P. Morgan. За дев ять хвилин, коли Вілл Міллер
пояснював, чому варто купувати акції Bear Stearns, Алан
Шварц випустив прес-реліз. Він починався словами:
«Останнім часом з явилося безліч пліток стосовно ліквідності Bear

Stearns». Ліквідності. Коли голова банку заговорював про
велику ліквідність, це завжди означало, що її бракує.

О 9:41, приблизно в той час, коли Айсман піднімався на
подіум, Денні продав акції Bear Stearns, які Айсман, як не
дивно, придбав напередодні ввечері по 53 долари за штуку. Вони
заробили кілька баксів, але все одно не вловили причини,
з якої Айсман їх купив, попри загальну незгоду. Час від часу
Айсман здійснював короткострокові оборудки на невеликі
суми, які повністю заперечували все, у що вони вірили.
Денні та Війні вважали, що проблемою була симпатія Айсмана до
Bear Stearns. Найненависніша фірма Уолл-стрит, відома
повного байдужістю до думки своїх конкурентів,  і Айсман
пристав до неї! «Він завжди казав, що ніхто не зможе поглинути
Bear Stearns, бо їхня культура ніколи не асимілюється з
іншою,  говорить Війні.  На мою думку, він вбачав у них щось
від себе». Дружина Айсмана, Валері, мала власну теорію. «Це
такий собі дивний антидот до його власної теорії про кінець
світу,  розповідає вона.  Час від часу він вертався додому
й говорив, що знову зайняв якусь химерну довгу позицію».

Яким би не було психологічне підґрунтя цих раптових
поривань Айсмана, як-от купити кілька акцій Bear Stearns
минулого вечора, Денні просто втішався, що розібрався
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з цією справою. Тепер Айсман пояснював, чому прийде кінець
світу, але його партнери слухали тільки у піввуха... бо кінець
фінансового світу вже наставав. «Щойно Айсман почав
говорити,  каже Війні,  акції почали падати». Поки Айсман
пояснював, чому тільки божевільний може купити ті самі
акції, які він придбав шістнадцять годин тому, Денні
відправив своїм партнерам повідомлення.

9:49. Отакої  Bear по 47

 Якщо [фінансова система США] нагадує циклічну
схему Понзі, то це тому, що так воно і є.

9:55. Bear по 43. ГОСПОДИ БОЖЕ!

 Банки Сполучених Штатів тільки починають
усвідомлювати свої величезні проблеми у сфері кредитування.
Наприклад, я нізащо не хотів би володіти якимось банком у
штаті Флорида, бо вважаю, що всі вони незабаром зникнуть.

10:02. Bear по 29!!!

 Вищі класи країни зґвалтували країну. Ви, чорт
забирай, обдурили народ. Ви збудували цей замок, щоб обікрасти
людей. Жодного разу за всі ці роки я не зустрів працівника
великої фірми Уолл-стрит, який переживав би кризу
сумління. Ніхто ніколи не говорив, що так не можна робити. І всім
було начхати на мої слова.

Власне, того ранку Айсман не промовив уголос ці кілька
останніх речень, вони пролунали в його голові. А ще він,
власне, не знав, що відбувається на фондовому ринку, бо не міг
перевірити свій BlackBerry, поки виголошував промову. Але
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поки він говорив, руйнувалися інвестиційні банки Уолл-стрит,
і не тільки через шахрайство. Тож постало очевидне
питання  через що?

Крах Bear Stearns пізніше класифікували як масове
виймання депозитів, і в певному сенсі це була правда  інші
банки відмовлялися від співпраці, хедж-фонди закривали
рахунки. Проте звідси виникало питання, яке через шість місяців
постало знов: чому ринок раптом припинив довіряти
фінансовому гіганту Уолл-стрит, хоча зовсім нещодавно сприймав
його діяльність як належне? У березні 2007-го загибель Bear
Stearns здавалася настільки неймовірною, що Cornwall Capital
придбали страховку на випадок банкрутства компанії за
менш ніж три десятих від 1 %. Вони виклали $ 300 тис., щоб
заробити $ 105 млн.

«Коефіцієнт позичених коштів»  ось відповідь Айсма-
на того дня. Щоб отримати прибутки, Bear Stearns, як і будь-
яка інша фірма Уолл-стрит, робила дедалі більше
спекулятивних ставок на кожен долар власного капіталу. Але, звісно,
проблема була набагато складнішою. Проблема також
полягала в характері цих спекулятивних ставок.

Ринок субстандартної іпотеки пройшов дві чіткі фази.
Перша, під час якої AIG перебрали на себе майже всі ризики
ринкового колапсу, тривала до кінця 2005 року. Коли AIG
раптом змінили свою думку, трейдери з AIG FP припустили,
що їхнє рішення може повністю зупинити діяльність ринку
субстандартної іпотеки30. Звісно, все сталося інакше. Фірми
Уолл-стрит вже не могли зупинитися, бо заробляли забагато
грошей завдяки CDO, перетворюючи лайняні субстандартні

30 Цікаво уявити, у який спосіб могла б розгортатися фінансова катастрофа, якби AIG
FP просто продовжили перебирати ризики. Якби Уолл-стрит на чолі з Goldman Sachs
скинули всі ризики субстандартних іпотечних облігацій в AIG FP> цю проблему жодним
чином не пов'язали б з Уолл-стрит, а всю відповідальність перекинули б на плечі єдиної,
такої дивної страхової компанії.

271



облігації з рейтингом ВВВ на, на перший погляд, безризикові
папери з рейтингом ААА. Люди, які керували механізмом
CDO з різних компаній, отримали забагато влади. З кінця
2005-го до середини 2007-го фірми Уолл-стрит створили
субстандартних CDO на суму приблизно від $ 200 млрд до
$ 400 млрд: ніхто не знає напевне, скільки їх було насправді.
Припустімо, $ 300 млрд, з яких $ 240 млрд мали рейтинг ААА,
тож для зручності обрахунку їх уважали безризиковими і,
відповідно, такими, що не потребували розкриття. Більшість із
них, якщо не всі, не враховувалися в балансі.

У березні 2008-го фондовий ринок нарешті збагнув те, що
було відомо кожному продавцю іпотечних облігацій,  хтось
утратив щонайменше $ 240 млрд. Але хто? Morgan Stanley і досі
тримали десь $ 13 млрд у CDO, з легкої руки Гоуї Габлера.
Ідіотам з Німеччини також дещо дісталося, Вінг Чау та подібні до
нього менеджери CDO мали трохи більше, хоча й досі було
незрозуміло, чиї гроші вони витрачали на купівлю цих
облігацій. Ambac Financial Group та МВІА Іпс., які вже давно
заробляли на життя страхуванням муніципальних облігацій,
перейняли естафету від A1G і тримали приблизно по десять мільярдів
доларів кожна. Річ у тім, що неможливо було з ясувати точну
суму збитків або дізнатися, хто їх зазнав. Єдине, що було
відомо,  це що будь-яка фірма Уолл-стрит, яка загрузла в
субстандартному ринку, трималася за істотно більші суми, ніж була
готова зізнатися. Bear Steams пірнули в субстандартний ринок
з головою. Вони тримали по 40 доларів у субстандартних
іпотечних облігаціях на кожен долар власного капіталу. Питання
полягало не в тому, у який спосіб збанкрутують Bear Stearns,
а в тому, як їм удасться це пережити.

Закінчивши невеличку промову, Стів Айсман попрямував
до свого місця й, проходячи повз Вілла Міллера, поплескав його
по спині, мало не співчутливо. Потім аудиторія почала ставити
запитання, і Міллер висловив думку про дуже низьку ймовір¬
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ність краху Bear Stearns, оскільки поки що великі інвестиційні
банки Уолл-стрит зазнавали краху лише тоді, коли бували
впіймані на криміналі. Айсман випалив: «Зараз лише п ять хвилин
по десятій. Почекайте». Якщо не зважати на цю фразу, він
поводився майже ввічливо. Війні та Денні, які сиділи позаду,
відчули дивну суміш полегшення й розчарування, як
трапляється, коли торнадо мало не пройшовся великим містом.

Атмосферу в аудиторії зіпсував не Айсман, а якийсь хло-
пака із задніх рядів. На вигляд йому було років двадцять, і, як
і решта, він тицяв у свій BlackBerry весь час, поки Міллер
і Айсман виголошували промови.

 Містере Міллер,  звернувся він.  Відколи ви
почали говорити, акції Bear Stearns впали майже на двадцять
пунктів. То ви й зараз хочете купувати більше?

Міллер був вражений. «Він очевидно не мав уявлення
про те, що сталося,  розповідає Війні.  Тож просто
відповів, що так, звісно, він купив би ще».

Після цього аудиторія кинулася до виходів  певно, аби
продати свої акції Bear Stearns. Коли прийшла черга Алана
Ірінспана, у залі майже не залишилося людей, які хотіли б його
послухати. Аудиторія зникла. А до понеділка зникли й Bear
Stearns, яких викупили J.P. Morgan по 2 долари за акцію31.

Зовнішній вигляд людей, що виринали о 6:40 ранку з
підземелля на північному розі Медісон-авеню та Сорок сьомої
вулиці, міг багато про них розповісти, якби ви знали, на що слід
звертати увагу. Найімовірніше, що всі ці люди в той час і в тому
місці були працівниками компаній з Уолл-стрит. Люди, які
з являлися з переходів навколо Пенсильванського вокзалу,
куди саме прибував потяг Вінсента Деніела, були не настільки
передбачувані. «Ранковий потяг Війні лише на п ятдесят п ять

31 Ціну потім переглянули й підвищили до 10 доларів за акцію.
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відсотків фінансовий, бо на ньому також їдуть будівельники, 
розповідає Денні Мозес.  А мій  на дев яносто п ять».
Обивателю люди з Уолл-стрит, які їхали з передмістя Коннектикуту
на Центральний вокзал, здавалися однорідною масою, але в цій
масі Денні розрізняв маленькі й важливі відмінності. Якщо
вони схилялися над своїми BlackBerry, то, певно, це були
хлопці з хедж-фондів, які перевіряли свої прибутки й збитки на
ринках Азії. Якщо спали просто в потязі, то, мабуть, торгували
від імені продавців  брокери, які нічим не ризикували. Люди
з портфелями чи сумками, очевидно, не виступали на боці
продавця, бо єдина причина носити сумку  це тягати за
собою брокерські звіти, яких самі брокери навіть не читали,
принаймні, у вільний час. Будь-хто з випуском New York Times мав
бути юристом або співробітником бек-офісу, або ще кимось,
хто обслуговував фінансові ринки, але на них не працював.

Одяг також міг багато розповісти. Ті, хто керували
грошима, вдягалися, немов на матч «Янкіз». їхньою головною рисою
була фінансова результативність, і якщо вони надто добре
вдягалися, це викликало підозри. Якщо ви бачили
безпосереднього продавця в костюмі, то зазвичай це означало, що в нього
проблеми або призначена зустріч із тим, хто позичить йому
грошей, або ж і те, й інше. Більше з одягу продавців було
важко сказати. Однак покупці з таким самим успіхом могли б
почепити собі бейджі: хлопець у блейзері та штанях хакі  брокер
фірми другої когорти, чоловік у костюмі за три тисячі доларів
та із зачіскою за такі самі гроші  інвестиційний банкір із
J.P. Morgan або чогось подібного. Денні вгадував професії
пасажирів за тим, де вони сиділи у вагоні. Люди з Goldman Sachs,
Deutsche Bank та Merrill Lynch, які прямували до бізнес-центру,
трималися голови потягу хоча, як подумав Денні, працівники
Goldman тепер нечасто їздять у потягах. У них були персональні
автомобілі. Хлопці з хедж-фондів, такі як він, працювали далі
від центру, тож виходили з північного боку Центрального вок¬
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залу, де з являлися таксі  раз у раз і нізвідки, наче форель
уставку кидалася на кукурудзяні зерна. Люди з Lehman та Bear
Stearns також колись прямували до цього виходу, але тепер
вони зникли. Це одна з причин, чому 18 вересня 2008 року
о 6:40 ранку на північному розі Медісон-авеню та Сорок сьомої
вулиці було не так багато народу, як 18 вересня 2007-го.

Денні підмічав багато деталей у своїх колегах-фінансис-
тах  у певному сенсі, то була його робота. Помічати деталі.
Айсман сприймав ситуацію загалом. Війні був аналітиком.
Денні, чільний трейдер, був їхніми очима й вухами на ринку,
їхнім джерелом інформації, яка ніде не публікується і не
занотовується: чутки, поведінка брокерів на боці продавця, дані
на його моніторах. Його завданням було пильнувати за
деталями і швидко аналізувати числа  а також стежити за тим,
щоб їх не пошили в дурні.

До останнього він тримав на своєму столі всі п ять
моніторів. На одному прокручувалися новини, на другому 
миттєві зміни в їхьому портфелі, а інші три показували
перемовини Денні з, напевно, сорока брокерами й колегами-інвесторами
з Уолл-стрит. За місяць у його поштовій скриньці набиралося
33 тисячі повідомлень. Цей потік пікантних подробиць про
життя фінансових ринків збив би з пантелику будь-якого
обивателя. А для Денні все було зрозуміло, якщо не треба було
мислити глобально. Денні займався деталями.

Проте в четвер 18 вересня 2008 року його внутрішній
глобаліст став настільки великим і нестабільним, що він
практично припинив сприймати деталі. У понеділок Lehman Brothers
оголосили про банкрутство, а Merrill Lynch заявили про збитки
на суму в $ 55,2 млрд через CDO на основі субстандартних
облігацій, і їх викупили Bank of America. За перший торговий
день фондовий ринок СІЛА впав нижче, ніж після атаки на
Всесвітній торговий центр. У вівторок Федеральний резерв
СІЛА повідомив, що позичає $ 85 млрд страховій компанії
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AIG для покриття збитків від субстандартних кредитних
дефолтних свопів, які вона продала банкам Уолл-стрит.
І найбільше AIG заборгувала Goldman Sachs  $ 13,9 млрд.
Якщо до цього додати $ 8,4 млрд готівкою, які AIG вже
заплатила Goldman у вигляді забезпечення, можна зрозуміти,
що Goldman передав страховій компанії ризик більш ніж на
$ 20 млрд у субстандартних іпотечних облігаціях, і тепер цей
ризик покривають звичайні платники податків. Цей єдиний
факт змушував замислитися, скільки цього добра існує
взагалі та хто ним володіє.

Федеральний резерв і міністерство фінансів робили все
можливе, щоб заспокоїти інвесторів, але в середу вже ніхто
не міг зберігати спокій. Фонд грошового ринку під назвою
Reserve Primary Fund оголосив про те, що зазнав таких збитків
у короткострокових кредитах, виданих Lehman Brothers, що їх
інвестори навряд чи отримають назад свої гроші, після чого
компанія припинила виконання зобов язань. Грошові ринки
не передбачали готівки (там розраховувалися відсотками
й передавали ризики), але доти всі асоціювали їх із готівкою.
Навіть власній готівці не можна довіряти. По всьому світу
корпорації почали виймати інвестиції з фондів грошових
ринків, а короткострокові процентні ставки підскочили як
ніколи. Індекс DJIA упав на 449 пунктів, до найнижчої
позначки за останні чотири роки, і більшість важливих для ринку
новин надходили не з приватного сектора, а від урядовців.
У четвер о 6:50 ранку Денні приїхав на роботу й дізнався, що
головний британський фінансовий регулятор розглядає
питання про заборону короткого продажу (закон, який, поміж
іншим, покладе край хедж-фондам), але це аж ніяк не
пояснювало поточної ситуації. «І тут почалося таке пекло,
якого я за всю свою кар єру не бачив»,  каже Денні.

FrontPoint зайняли ідеальну в такій ситуації позицію.
Згідно з угодою з інвесторами, їхній фонд міг тримати на
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фондовому ринку лише 25-відсоткову коротку або 50-відсо-
ткову довгу чисту позицію, а сумарний обсяг позицій не мав
перевищувати 200 %. На кожні $ 100 млн, доступних для
інвестування, чиста коротка позиція не мала перевищувати
$ 25 млн, а чиста довга  $ 50 млн. Загальна вартість їхніх
ставок не мала перевищувати $ 200 млн. В угоді ані слова
не було про кредитні дефолтні свопи, але це вже не мало
жодного значення. («Ми так і не додумалися, як їх туди
вставити»,  каже Айсман.) Вони продали свій останній своп Ґреґу
Ліппману два місяці тому, на початку липня. І тепер знову
займалися інвестиціями виключно на фондовому ринку.

На той момент вони займали коротку позицію на
максимальну суму, яка їм дозволялася, і всі їхні ставки були проти
банків, тих самих компаній, які зараз банкрутували
найшвидше: щойно ринки відкрилися, вони встигли заробили $ 10 млн.
Акції, продані на пониження, падали; довгострокові цінні
папери (переважно акції дрібних банків, усунутих від
субстандартного ринку) падали менше. Денні мав відчувати
піднесення  усе відбувалося саме так, як вони прогнозували.
Проте він відчував не піднесення, а тривогу. О 10:30, через
годину після початку торгів, почалося вільне падіння акцій
усіх фінансових організацій, заслужили вони того чи ні. «Уся
ця інформація проходить крізь мене,  розповідає Денні. 
Я маю знати, як фільтрувати інформацію. А ціни
змінювалися настільки швидко, що я не міг їх уловити. Почувався так,
наче падав у чорну діру. У прірву».

Минуло три дні, відколи фінансова система дозволила
Lehman Brothers збанкрутувати, але найпотужніші наслідки
краху стали відчутні лише зараз. Акції Morgan Stanley та Goldman
Sachs ішли на дно, і було очевидно, що тільки уряд
Сполучених Штатів здатен їх урятувати. «Немов стався землетрус, 
згадує Денні,  а потім, уже згодом, почалося цунамі».
У торгівлі його супротивником була людина, але тепер він
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почувався так, наче виступив проти самої природи:
синтетичні CDO стали синтетичним природним лихом. «Зазвичай
ти здатний контролювати навколишнє середовище,  каже
Денні.  У тебе все добре, бо ти розумієш, що відбувається.
А тоді не мало значення, що я знав. Чуйка стала непотрібна».

FrontPoint тримали приблизно сімдесят окремих ставок
на різноманітних фондових ринках світу. Усі вони були
зроблені на фінансові установи. Денні намагався простежити за
ними, але не міг. Вони володіли акціями КеуВапк і тримали

коротку позицію з Bank of America, і обидві компанії
поводилися так, як ніколи раніше. «На ринку неможливо було
робити ставки,  каже Денні.  Ринку вже не існувало. Тільки
тоді я збагнув, що проблема не тільки в нашому портфелі.
Фундаментальні показники нічого не варті. Ціни на акції
рухалися вгору й униз тільки під впливом емоцій і міркувань
про подальші дії уряду». Найтривожніша, найбільш

неспокійна думка, яка торохкотіла в його голові, була про
майбутню долю Morgan Stanley, що володіли їхнім фондом. Вони
практично не мали нічого спільного з цією фірмою, не
належали до їх когорти. Вони не діяли й не почувалися
співробітниками компанії  Айсман часто говорив про те, як йому
хочеться домогтися дозволу зайняти коротку позицію з акцій
Morgan Stanley. Вони діяли й почувалися керівниками

власного фонду. Але якщо Morgan Stanley прогорять, то їхня
частка у фонді перетвориться на актив у справі про банкрутство.
«І я думаю собі: Ми, чорт забирай, вхопили світ за яйця,
а наш роботодавець збирається збанкрутувати? »

Потім Денні відчув, що відбувається щось погане 
у нього всередині. Незадовго до одинадцятої ранку між його
очима і монітором комп ютера з явилися хвилясті чорні лінії.
Екран ставав чіткішим, а тоді зникав. «Я відчув такий
пронизливий біль у голові,  розповідає він.  У мене не болить
голова. Я подумав, що в мене аневризма». Тоді він згадав про
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серце, поглянув униз і неозброєним оком побачив, як воно
б ється об грудну клітку. «Я цілий ранок намагався
контролювати всю цю енергію і всю цю інформацію,  додає
Денні,  а тоді я втратив контроль».

Подібний досвід у нього був лише раз. 11 вересня о 8:46
ранку він сидів за столом на горішньому поверсі Всесвітнього
фінансового центру. «От буває, ідеш містом, а тоді повз тебе
несеться якийсь сміттєвоз, і ти, такий, думаєш: Що то, в біса,
було? » Поки хтось не розповів йому, що в Північну вежу
врізався літак місцевої авіалінії, він гадав, що то проїхав один
із тих сміттєвозів. Він підійшов до вікна й поглянув на
будівлю навпроти. Маленький місцевий не настільки великий і
потужний, щоб завдати такої шкоди,  так вирішив Денні, бо
очікував, що корпус літака стирчатиме зі стіни будинку. Але
він побачив тільки чорну діру та дим. «Моя перша думка: Де
не збіг обставин. Нічого подібного ». Він тоді ще працював
у Oppenheimer and Со. Стів та Війні на той час уже пішли.
З гучномовців пролунав владний голос, який попередив, що
з будинку виходити заборонено. Денні не відходив од вікна.
«Тоді люди почали стрибати,  каже він.  Тіла падали
додолу». Гуркіт другого сміттєвозу. «Коли вдарився другий
літак, я подумав: Бувайте, я пішов ». Поки він дістався до
ліфту, то зголосився провести двох вагітних жінок. Він вивів їх
із центру, одну залишив у її квартирі на Чотирнадцятій
вулиці, а іншу  в готелі Plaza, а потім пішов додому, до своєї
вагітної дружини на Сімдесят другу вулицю.

За чотири дні він покинув Нью-Йорк, а радше втік із
нього разом з дружиною та малим сином. Вони їхали трасою
вночі, вирувала гроза, і в Денні раптом вселилася впевненість,
що ось-ось упаде дерево й розчавить машину. Він почав
тремтіти й пітніти від жаху. Дерева стояли за п ятдесят
ярдів  вони б нізащо не дістали до машини. «Тобі треба до
лікаря»,  сказала дружина, і він сходив до лікаря. Денні
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гадав, що проблема в серці, й півдня провів, приєднаний до
ЕКГ-апарата. Він соромився втрати контролю й намагався про
це не говорити, і йому дуже полегшало, коли напади стали
не такими частими й сильними. Зрештою, через кілька місяців
після терористичних актів, напади припинилися взагалі.

18 вересня 2008 року він не зумів провести паралель між
тим, як він почувався тоді, і тим, що відбувалося зараз. Він
устав з-за столу й почав шукати очима людей. Зазвичай
навпроти нього сидів Айсман, але той поїхав на якусь
конференцію з надією залучити капітали  очевидно, що вони були
геть не готові до тих події, до яких вони мали ідеально

підготуватися. Денні повернувся до колеги, який сидів поруч.

 Портере, у мене, мабуть, серцевий напад,  сказав він.

Портер Коллінз засміявся й відповів:

 Нема в тебе ніякого серцевого нападу.
Портер Коллінз був олімпійським веслярем і не

реагував на біль інших, бо вважав, що вони не знають, що таке
справжній біль.

 Ні,  заперечив Денні.  Мені треба до лікарні.
Він зблід, але й досі тримався на своїх двох. Наскільки це

серйозно? Денні завжди був трохи нервовим.
«Саме тому він так добре виконує свою роботу, 

говорить Портер.  Я все товкмачив, що в нього немає ніякого
серцевого нападу. А потім він замовк. І я сказав, що гаразд,
може, й так». Але користі з цього було мало. Денні важко
повернувся до Війні, який спостерігав за всім цим з
протилежного краю довгого торгового столу й роздумував, чи
варто вже викликати швидку.

 Мені треба забратися звідси. Негайно,  мовив Денні.

Ставка Cornwall Capital проти субстандартних іпотечних
облігацій учетверо збільшила капітал фонду, з $ ЗО млн до
$135 млн, але три засновники так і не дочекалися нагоди
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відкоркувати шампанське. «Ми зосередились на тому, куди
можна безпечно вкласти гроші»,  розповідає Бен Гокетт.
Раніше в них не було грошей. А тепер вони розбагатіли, але
боялися, що не зможуть зберегти своє багатство. Трохи
нервові від природи, вони стали нервувати ще більше через
зовнішні чинники. Вони весь час дивувалися, як людям, що приймали
(самостійно) навдивовижу правильні рішення, вдалося
зберегти таку невпевненість, сумніви і нерішучість, завдяки яким
вони, власне, і приймали правильні рішення. Що впевненіше
ти почуваєшся в собі й своїх судженнях, то складніше
хапатися за можливості з усвідомленням, що ти можеш виявитися
неправим. Якимось дивним чином ризиковані ставки ваблять
в основному молодь. Чарлі Ледлі та Джеймі Мей більше не
почувалися молодими і не поводились, як молодь. Чарлі страждав
від мігрені й був поглинений тим, що може статися далі. «Я
гадаю, в основі нашої демократії закладено щось страшне, 
каже Чарлі.  На мою думку, це через те, що люди відчувають
порочність системи, і сперечатися з цим досить важко». Вони
з Джеймі витратили чимало часу та сил, перебираючи способи
завдати удару по глибоко корумпованій фінансовій системі.
Вони, наприклад, розробили план помсти рейтинговим
агентствам  вирішили створити некомерційну організацію, яка
займатиметься виключно судовими позовами на Moody s та
S&P і віддаватиме отримані кошти інвесторам, які втратили
гроші на інвестиціях у цінні папери з рейтингом ААА.

Як висловився Джеймі, «ми планували прийти до
інвесторів і сказати: Ви навіть не розумієте, як вас щойно
вжарили. Вам, чуваки, треба подавати позов ». Вони отримали
стільки негативного досвіду з великими фірмами Уолл-стрит,
а також із людьми, які заробляли там на життя, що
побоялися поділитися цією ідеєю з нью-йоркськими юристами. Вони
вирушили до Портленда, штат Мейн, де знайшли юридичну
фірму, яка погодилася їх вислухати. «На нас там подивилися...
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Типу Хлопці, ви геть здуріли »,  каже Чарлі. Позиватися
проти рейтингових агентств через неточні рейтинги, як сказав
їм один портлендський юрист, все одно що судитися з
журналом Motor Trend за рекламу машини, яка потрапила в аварію.

Чарлі був знайомий з одним видатним істориком,
спеціалістом із фінансових криз  своїм колишнім професором 
і зважився йому зателефонувати. «Ці дзвінки часто лунали
пізно вночі,  розповідає історик, який побажав залишитися
невідомим.  І розмови тривали досить довго. Пам ятаю, він
почав із запитання, чи відомо мені, що таке бельетажні CDO.

Я взявся пояснювати йому, як працюють усі ці схеми». Як
інвестиційні банки Уолл-стрит у якийсь спосіб змусили
рейтингові агентства благословити кипи лайняних кредитів; як
звичайні американці змогли взяти в борг трильйони доларів;
як звичайні американці з радістю дотримувалися правил
і брехали заради отримання кредитів; як механізм
перетворення кредитів на нібито безризикові цінні папери виявився
настільки складним, що інвестори припинили оцінювати
ризики; як проблема розрослася до таких масштабів, що
виявилася катастрофічною, призвела до серйозних
соціальних і політичних наслідків. «Він хотів обговорити свої
аргументи,  каже історик,  і перевірити, чи вважаю я його
божевільним. Він питав, чи почне Федеральний резерв
купувати іпотечні кредити, і я відповів, що, на мою думку, це
малоймовірно. Навіть натяки на подібні дії можуть
обернутися для Федерального резерву катастрофою колосальних
масштабів». Найбільше видатного фінансового історика
вразили не так тривожні факти, як те, що... він уперше про них
чув саме від Чарлі Ледлі. «Чи міг я коли-небудь
припустити, що Чарлі Ледлі передбачить найбільшу фінансову
кризу з часів Великої депресії?  питає він сам себе.  Ні». Річ
не в тому, що Чарлі був дурний, аж ніяк. Просто Чарлі був
геть не схожий на фінансиста. «Він не матеріаліст, зовні цього
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не помітно,  пояснює професор.  Його не цікавлять гроші.
Він розлютився. Він сприймав цю ситуацію як особисту».

Попри те, зранку 18 вересня 2008 року Чарлі Ледлі все
ще не втратив здатності дивуватися. Зазвичай вони з Джеймі
не сиділи за терміналами Bloomberg і не стежили за новинами,
але в середу 17 вересня вони займалися саме цим. Збитки за
субстандартними іпотечними облігаціями, про які заявили
великі фірми Уолл-стрит, від початку були чималі, й вони
продовжували зростати. Merrill Lynch, які почали із заяви про
збитки в $ 7 млрд, тепер зізналися, що сума перевищила
$ 50 млрд. Citigroup, здавалося, наблизилися до $ 60 млрд.
Morgan Stanley твердили про $ 9 млрд з гаком, але хто знає,
скільки було ще. «Ми неправильно оцінили те, що
відбувалося,  каже Чарлі.  Ми завжди гадали, що вони продають
CDO з рейтингом ААА комусь на кшталт Корпорації
корейських фермерів. Але те, як відбувалися банкрутства, свідчило
про інше. Вони й досі тримали їх». Великі фірми Уолл-стрит,
які, на перший погляд, були такими кмітливими та
своєкорисливими, чомусь повелися на дурні гроші. Люди, які ними
керували, не розбиралися у власному бізнесі, а регулятори,
певно, знали ще менше. Чарлі та Джеймі завжди підозрювали,
що фінансову систему очолює якась поважна особа, з якою
вони ніколи не зустрічалися, але згодом вони зрозуміли, що
помиляються. «Ми ніколи не потрапляли до нутрощів
чудовиська,  каже Чарлі.  Ми бачили, як виносили тіла. Але
самі туди не потрапили». Увагу Джеймі привернув заголовок
з новин Bloomberg News, який засів у нього в голові: «Лідер
більшості в сенаті сказав про кризу: Ніхто не знає, що робити ».

Ще задовго до того, як інші перейняли його точку зору,
Майкл Баррі відзначив, як приречено він перетворював свій
інвестиційний портфель на те, що виявилося ставкою на крах
фінансової системи. Поки він не збив собі статків на кризі, то
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не замислювався про соціальні аспекта своєї фінансової
стратегії  про те, чи не постане він одного дня в очах інших
людей у такому самому спотвореному вигляді, у якому вони
колись уявляли фінансову систему. За три місяці після смерті
Bear Stearns, 19 червня 2008 року, ФБР заарештували Ральфа
Чоффі й Метью Тенніна, двох чоловіків, які очолювали
збанкрутілі хедж-фонди Bear Stearns. їх вивели в наручниках
просто з власних будинків32. Пізно тієї самої ночі Майкл Баррі
відправив електронного листа своєму юристу Стіву Друскіну:
«Якщо між нами, то я дуже нервую через цю справу. Я
непокоюся, що одного дня мої листи так само можуть бути
вирвані з контексту й утягнуть мене в халепу, навіть якщо всі мої
дії, зважаючи на кінцеві результати, виявляться абсолютно
правильними... Я навіть уявити не можу, як би я пережив
тюремне ув язнення, розуміючи, що ні в чому не винен, окрім
як у певній легковажності й нездатності фільтрувати
випадкові думки, які приходять до мене в скрутні часи та
потрапляють в електронні листи. Насправді я так через це сьогодні
нервую, що навіть почав думати про закриття фонду».

Тепер він шукав причину, щоб покинути кар єру
інвестора. А інвестори допомагали йому в цих пошуках: він
заробив для них купу грошей, але вони, здавалося, не вважали це
достатньою компенсацією за нерви, витрачені протягом трьох
останніх років. До ЗО червня 2008 року всі інвестори, які з
перших днів тримали кошти в Scion Capital, тобто з 1 листопада
2000 року, після вирахування комісійних і витрат отримали

32 Справа, порушена міністерством юстиції США проти Чоффі й Тенніна, мала
довести, що обидва чоловіки навмисно обманювали своїх інвесторів, випускаючи з уваги
вірогідність того, що ті просто гадки не мали про те, що роблять, і не усвідомлювали
справжнього ризику субстандартних CDO з рейтингом ААА. Справа виявилася не
зовсім вдалою, звинувачення спиралося на кілька електронних листів, вирваних з
контексту. Одна з присяжних, які голосували за виправдання трейдерів з облігацій Bear Stearns,
зізналася згодом Bloomberg News, що вона не тільки вірила в невинність підсудних,
а й з радістю інвестувала 6 у них гроші.
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прибуток в 489,34 %. (Валовий прибуток фонду сягнув 726 %.)
Протягом того самого періоду S&P 500 повернули трохи
більше 2 %. Лише за 2007 рік Беррі заробив для своїх інвесторів
$ 750 млн  і все одно на цю мить він керував лише $ 600 млн.
Інвестори закидали його вимогами повернути гроші одразу
й без заперечень. Нові інвестори не телефонували  жоден.
Ніхто не телефонував йому з проханням поділитися поглядами
на ситуацію або прогнозами на майбутнє. Він розумів, що й досі
ніхто не спромігся поцікавитися, як же йому вдалося
провернути таку оборудку. «Ми не особливо популярні»,  писав він.

Він лютував через те, що люди, які мали розумітися на
ситуації, більшість часу витрачали на загравання із засобами
масової інформації. Жодна справа не могла бути
об єктивнішою за управління інвестиціями, та навіть у цій справі факти
й логіка поступалися туманному соціальному розумінню
етану речей. «Мушу зізнатися, мене вражає, скільки людей тепер
стверджують, що передбачали крах субстандарного ринку,
бум на сировинних ринках та економічний спад,  писав
Баррі у квітні 2008 року інвесторам, які його не покинули. 
І якщо вони й не завжди багатослівні, то виступаючи на
телебаченні, у довгих інтерв ю з журналістами, ці люди
невпинно висловлюють упевненість у подальших подіях. Звісно, вони
ніколи не наважаться розповісти про майбутнє, якщо так
жахливо помилилися в недавньому минулому, чи не так?
Проте я геть не пам ятаю, щоб тоді зі мною погоджувалося так
багато людей». Скидалося на те, що слушність його думки
оберталася проти нього самого  в його присутності багато
людей почувалися незручно. Один із біржових журналів
опублікував перелік із сімдесяти п яти найприбутковіших хедж-
фондів 2007 року, і Scion у ньому не виявилося  хоч за
прибутками він мав опинитися серед перших або взагалі очолити
список. «Наче на Олімпійських іграх одного плавця змусили
плавати в окремому басейні,  каже Беррі.  За результатами
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він отримав золоту медаль. Але його не нагородили. Я щиро
вважаю, що саме це й убило в мені бажання вести гру далі.
Мені хотілося хоч якогось визнання. Але дарма. Я готувався
до Олімпійських ігор, а мені сказали йти в басейн для
інвалідів». Дехто з інвесторів питав, чому він не приділяє уваги
зв язкам із громадськістю  наче він мав цим займатися!

На початку жовтня 2008 року, після того, як
американський уряд втрутився із заявою про фактичне прийняття на
себе всіх збитків фінансової системи і порятунок великих
фірм Уолл-стрит від банкрутства, Баррі почав купувати акції
з ентузіазмом, уперше за довгі роки. Зовнішній вплив, як він
гадав, неминуче спричинить не тільки інфляцію, а й злет цін
на акції. Можливо, він поквапився, і акції могли дещо

опуститися перед зростанням, але це не мало для нього значення:

вартість почала стабілізуватися, і, зрештою, ці ставки все одно
окупилися б. Одразу ж його головний інвестор, чия частка
у фонді становила $ 150 млн, засумнівався в доцільності
цього рішення й пригрозив забрати гроші.

27 жовтня Баррі написав одному зі своїх двох друзів за
листуванням: «Сьогодні ввечері я продам усі позиції.
Мабуть, я дійшов до межі. Я сьогодні ще не їв, я не сплю, не
розмовляю з дітьми й дружиною, я пригнічений. Синдром Ас-
пергера подарував мені чудові якості, але моє життя було
заважким». На початку листопада, у п ятницю вдень, він
відчув біль у грудях і пішов до пункту швидкої допомоги.
У нього підскочив тиск. «Мені здавалося, що жити
залишилося небагато»,  писав він. За тиждень, 12 листопада, він
відправив інвесторам останній лист. «Мене постійно
штовхали до краю мої власні дії, інвестори фонду, ділові
партнери і навіть колишні співробітники,  писав він.  Я ніколи
не здавався й продовжував ці занадто напружені стосунки
з бізнесом. Проте наразі я стикнувся з проблемами
особистого характеру, які перенесли мене за край, і я з сумом усві¬

286



домлюю, що мушу закрити фонд». Після цього він зник,
і людям залишалося тільки гадати, що сталося.

А сталося те, що він мав рацію, а світ помилявся й
ненавидів його за це. Тож Майкл Баррі прийшов зрештою до того,
з чого починав: самотній, заспокоєний цією самотністю. Він
сидів у своєму офісі в Купертіно, штат Каліфорнія, який був
достатньо великим для двадцяти п яти співробітників. Але
фонд закрився, й приміщення спорожніло. Залишався
останній боєць Стів Друскін, і останнім його завданням було
вирішити, що робити з кредитними дефолтними свопами на суб-
стандартні іпотечні облігації, які належали Майклу Баррі.
«Майк усе ще тримав кілька свопів, просто для розваги, 
каже він.  Усього кілька штук. Щоб перевірити, чи зможуть
вони повністю окупитися». І йому вдалося це зробити, хоча
й не заради розваги, а радше на доказ слушності своєї думки.
Він хотів довести світу, що облігації інвестиційного рівня,
проти яких він закладався, насправді нічого не коштували.
Дві ставки, що залишилися, були зроблені проти субстадарт-
них облігацій, випущених Lehman Brothers 2005 року. Вони
перетворилися на нуль одночасно зі своїм творцем. Баррі
поставив на кожну приблизно по $ 100 тис. і заробив $ 5 млн.

З точки зору юриста, який закриває інвестиційний фонд,
проблема полягала в тому, що термін дії цих дивних контрактів
закінчувався 2035 року. Брокери вже давно їх повністю
оплатили  по 100 центів за долар. Жодна фірма з Уолл-стрит
не бажала надсилати їм котування. «Я не отримував виписок
від брокера, де були б зазначені відкриті позиції,  каже
Друскін.  А в нас вони були. Немов ніхто більше не бажав про
це говорити. Типу гаразд, ви отримали свої десять мільйонів
доларів, а тепер годі нас із цим діставати».

На Уолл-стрит юристи відігравали ту саму роль, що й
лікарі під час війни: вони з являлися після перестрілок і
прибирали безлад. Тридцятирічні контракти з малоймовірним
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технічним ризиком погашення (що то був за ризик, Друекін
досі намагався визначити) були останнім безладом після
Майкла Баррі. «Можливо, брокери просто викинули контракти
геть,  каже Друекін.  Три роки тому жоден брокер не міг
собі уявити, що таке може статись. І тому ніхто не знав, що
тепер робити. Ми просто сказали, що припиняємо справи.
А вони відповіли: Ну й нехай ».

Коли Айсману зателефонував Денні Мозес і повідомив,
що в нього мало не стався серцевий напад і що вони з Війні
та Портером сидять на сходинках собору Святого Патріка,
Стів переживав повільні, майже клімактеричні зміни. Він
не був готовий до першого припливу, який трапився
наприкінці осені 2007 року. Тоді вже багатьом було зрозуміло, що
він мав рацію, а вони помилялися, і що він збив величезні
статки. Він поїхав на конференцію, яку влаштували Merrill
Lynch відразу після звільнення гендиректора, Стена О Ніла,
де вони визнали $ 20 млрд з $ 52 млрд збитків у
субстандартному секторі. Там Айсман підсів до фінансового директора
Merrill Джеффа Едвардса, до того самого Джеффа Едвардса,
якого він кілька місяців тому діставав з приводу їхніх моделей
розрахунку ризиків. «Пам ятаєте, що я говорив про ці ваші
моделі?  тепер спитав Айсман.  То я не помилявся, еге ж?»
І одразу, як не дивно, пошкодував про свої слова. «Мені стало
соромно,  зізнається він.  Це було грубо. Він був милим
хлопцем. Він просто помилився. А я більше не вважався
невдахою. І мав поводитись інакше».

Валері Фейґен з легким подивом спостерігала, як її чоловік,
уривками й стрибками, набуває рис тактовної поведінки. «Після
всіх тих подій утворилася порожнеча,  розповідає вона. 
Щойно він переконався, що має рацію, уся тривога, агресія та
енергія полишили його. І виникла величезна порожнеча. Він
трохи протримався за рахунок власного его. Він і справді трохи
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запишався». Айсман так голосно кричав про неминучий кінець
світу, що зараз його думку хотіли почути ті, хто ніколи його
не слухав. Після конференції в Лас-Вегасі він прихопив якогось
паразита. Під час візиту розповів своєму лікарю про те, що
звичний фінансовий світ скоро припинить своє існування. За
рік по тому Айсман повернувся до того самого лікаря на коло-
носкопію. Він розтягнувся на столі й почув, як лікар каже:
«Це той хлопець, який передбачив кризу! Ідіть сюди, самі
послухаєте». І просто посеред процедури повна кімната лікарів
і медсестер обговорювала історію Айсманової геніальності.

Дружині Айсмана швидко обридла історія про його
геніальність. Колись давно вона, спільно з терапевтом чоловіка,
започаткувала оперативну групу соціальної швидкої
допомоги для нього. «Ми натиснули на нього і сказали, що годі вже
поводитись, як поганець. І до нього дійшло. І він почав добре
поводитися. І йому подобалося бути чемним! Для нього це був
новий досвід». Валері та всі інші знаходили дедалі більше
доказів того, що цей чоловік кардинально змінився. Наприклад,
на різдвяній вечірці в сусідів. Валері взагалі не планувала
попереджати про неї Айсмана, оскільки не знала, що він скаже та
як поведеться. «Я спробувала, так би мовити, непомітно
вислизнути з квартири,  розповідає вона.  А він зупинив мене
й запитав: То буде дуже негарно, якщо я не піду? » Це щире
занепокоєння з його боку настільки шокувало Валері, що вона
дала йому шанс. «Гаразд, ходімо, тільки якщо добре
поводитимешся». На що Айсман відповів: «Ну, тепер я знаю, як добре
поводитись». Тож Валері взяла його на різдвяну вечірку, і він
був настільки милим, наскільки це взагалі можливо. «Він став
просто симпатягою,  каже Валері.  От тобі й маєш».

По обіді того дня, 18 вересня 2008 року, новий та
покращений Айсман неквапом рухався до своїх партнерів, які
сиділи на сходинках собору Святого Патріка. Пересування
пішки завжди займало в нього дуже багато часу. «Стів до біса
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повільно ходить,  каже Денні.  Він ходить, наче слон, який

крокує не ширше за людину». Погода була пречудова  один

із тих рідкісних днів, коли блакитне небо пробивається крізь

ліси хмарочосів і зігріває душу. «Ми просто сиділи там і

дивилися на перехожих»,  згадує Денні.

Вони просиділи на сходинках собору десь із годину. «Ми

сиділи там і почувалися на диво спокійно,  каже Денні. 

Ми відокремилися від реальності фінансових ринків. То було

наче вихід із тіла. Ми просто сиділи, дивилися на перехожих

і говорили про те, що може статися далі. Скільки людей

втратять роботу? Хто винайматиме ці будівлі  після того, як

прогорять усі фірми Уолл-стрит?»

Портер Коллінз думав про те, що «світ неначе зупинився.

Ми позирали на всіх цих людей і говорили, що вони або вже

збанкрутували або ось-ось збанкрутують». Окрім цього,

ознак паніки у FrontPoint не спостерігалося. Саме на це вони

й чекали  на повний крах.

«Галузь інвестиційного банкінгу пішла під три чорти, 
заявив Айсман за шість тижнів до того.  Ці хлопці лише

починають розуміти, у якій глибокій дулі вони опинилися. Наче

схоластики до Ньютона. З являється Ньютон, і ось одного ранку ти

прокидаєшся з думкою: Трясця, я помилявся! » Lehman Brothers

зникли, Merrill здалися, Goldman Sachs і Morgan Stanley

залишався тиждень у ролі інвестиційних банків. Інвестиційні

банкіри не просто опинилися в дулі  вони вимерли. «Крах Уолл-

стрит  це справедливість»,  каже Айсман. Єдиний, хто й досі

трохи опирався своїй ролі (того, хто збив собі статок, зробивши

ставку проти власного суспільства), був Вінсент Деніел.

 Війні з Квінзу, тому й мусить дивиться на все з позиції
песиміста,  сказав Айсман.

 Наша точка зору, подобалась вона нам чи ні, була

такою  зайнявши на ринку коротку позицію, ми створюємо

ліквідність, яка цей ринок рухає,  відповів на це Війні.
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 Ми немов годували чудовисько,  додав Айсман. 
Вигодовували його доти, поки воно не луснуло.

Чудовисько репалось. І все одно на вулицях Мангет-
тена не з явилося жодних ознак того, що щойно відбулася
дуже важлива подія. Сили, які вплинуть на всі їхні життя,
залишалися невидимими. Саме в цьому й полягала
проблема грошей: усі операції з ними мали свої наслідки, проте
настільки далекі від самих дій, що мозок ніяк не міг їх
поєднати. Кредити з початковою рекламною ставкою, що
видавалися людям, які б ніколи не змогли їх виплатити,

прострочувалися не одразу, а через два роки, коли

зростала процентна ставка. Різноманітні облігації, що
утворювалися на основі цих кредитів, знецінювалися не разом із
позиками, а на кілька місяців пізніше, після численних

і марудних банкрутств, реалізацій застави та вимушених
розпродажів. А різноманітні CDO, що утворювалися на
основі цих облігацій, також зазнавали краху не одразу,
а тільки після того, як їхні віродавці вираховували, що
коштів для виплати боргів бракує. Після чого кінцевий власник
CDO отримував коротке повідомлення: «Шановний сер, із
сумом вимушені повідомити вам, що ваших облігацій
більше не існує...». Але найбільше відставав від подій
звичайний люд на вулицях Америки. Скільки мине часу, поки
люди, що пробігають туди й назад перед собором Св. Патрі-
ка, дізнаються, що саме з ними сталося?
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ЕПІЛОГ

УСЕ ВЗАЄМОПОВ ЯЗАНО

Приблизно тоді ж, коли Айсман і його партнери сиділи на
сходинках собору в діловому районі Мангеттена, я сидів на
дивані в Іст-сайді, чекаючи на ланч свого колишнього боса
Джона Ґутфройнда, і, поміж іншим, розмірковував про те, як
у ресторанах можуть садовити поруч двох людей, що не
мають жодного бажання перебувати в безпосередній близькості.

На той час, як я опублікував свою книжку про фінансові
1980-ті, ті фінансові 1980-ті уже мали б закінчитися. Мене
часто й незаслужено вітали зі своєчасним виданням.
Соціальна нестабільність, спричинена крахом сфери кредитування
й накопичення, збільшенням ворожих поглинень та викупів
за рахунок позик, призвела до короткочасного періоду
взаємних обвинувачень. Поки більшість студентів Університету
Огайо сприймали «Покер брехунів» як практичні настанови,
більшість теле- та радіожурналістів сприймали мене як ви-
кривача-правдолюбця. (Винятком був Джеральдо Рівера. Він
запросив мене на шоу разом із кількома дітьми-акторами, що
перетворилися на наркоманів, і назвав його «Люди, які
зарано досягли успіху».) Антиуолл-стритівські настрої були
такими потужними, що Рудольф Ґіліані зміг вибудувати на них
свою політичну кар єру, проте результат більше нагадував
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полювання на відьом, аніж чесну переоцінку фінансового
устрою. Публічне лінчування Майкла Мілкена, а потім і
гендиректора Salomon Brothers Ґутфройнда стали виправданням
для того, щоб не розбиратися з сумнівними силами, які
привели цих людей до успіху. Те саме стосувалося й трейдингової
культури Уолл-стрит. У фінансових фірмах почали
несхвально поглядати на лайку, примушувати чоловіків ставитися до
жінок як до рівних і звільняти трейдерів, варто їм було бодай
глянути у бік стриптизерок. У 2008-му Bear Stearns та Lehman
Brothers більше скидалися на нормальну корпорацію з
цінностями американського середнього класу, ніж будь-яка фірма
на Уолл-стрит 1985 року.

Зміни виявилися прикриттям. Вони допомогли
відвернути увагу громадськості від справді паскудних подій: зростання
розбіжності інтересів тих, хто займався торгівлею
фінансовими ризиками, і широкого загалу. По воді пробігли брижі, але
там, у глибині, преміальний фонд залишався незайманим.

Причина, з якої фінансову культуру Америки було так
важко змінити (а політичні сили так повільно вводили ці

зміни, навіть після катастрофи в секторі субстандартної
іпотеки), полягала в тому, що ця культура утворювалася протягом
дуже довгого часу і її принципи встигли глибоко вкоренитися.
Від черева розірваного чудовиська тягнулася пуповина аж до
фінансового світу 1980-х. Криза 2008-го сягала корінням
не просто субстандартних кредитів, виданих у 2005-му, а ідей,
закладених 1985 року. Мій друг, з яким я познайомився на
тренінгу в Salomon Brothers, створив перший іпотечний
дериватив у 1986-му, за рік після того, як полишив ці курси.
(«Деривативи подібні до зброї,  і досі любить говорити
він.  Питання не в самих інструментах, а в тому, хто ними
користується».) «Бельетажні» CDO були винайдені у відділі
спекулятивних облігацій Майкла Мілкена з Drexel Burnham
1987 року. Перші іпотечні CDO з явилися в Credit Suisse у 2000-

293



му, а їх творцем став трейдер, який у перші роки своєї кар єри,
у 1980-х і на початку 1990-х, працював у іпотечному відділі
Salomon Brothers. Його звали Енді Стоун, і він мав не просто
інтелектуальний зв язок із субстандартною кризою, а й
особистий  він був першим босом Ґреґа Ліппманна на Уолл-стрит.

Я не бачився з Ґутфройндом відтоді, як пішов з Уолл-
стрит. Кілька разів стикався з ним у торгових відділах і
нервував під час цих зустрічей. За кілька місяців до звільнення мої
боси попросили мене роз яснити гендиректору операції з
деривативами, які я проводив з одним європейським хедж-фон-
дом і які на той час видавалися незвичними. Я спробував,
а гендиректор заявив, що йому бракує кмітливості їх
збагнути. Тоді я вирішив, що саме таким чином гендиректори з Уолл-
стрит утверджуються як керівники  вони вищі за якісь там
деталі. Ґутфройнд не пам ятав жодної з наших зустрічей і не
мав для цього особливих причин  коли вийшла моя
книжка й створила йому проблеми в спілкуванні з пресою, він
заявив репортерам, що ми взагалі не знайомі. Протягом усіх
цих років до мене доходили уривки новин про Ґутфройнда.
Я знав, що для нього настали важкі часи після того, як його
змусили піти з Salomon Brothers. Пізніше я дізнався, що за
кілька років до нашого ланчу він брав участь в обговоренні
Уолл-стрит на конференції в бізнес-школі Колумбійського
університету. Коли підійшла його черга доповідати, він
порадив студентам знайти якесь краще життєве призначення, аніж
іти працювати на Уолл-стрит. Коли він почав розповідати про
свою кар єру, то не втримався й заплакав.

Я написав Ґутфройнду електронного листа і запросив
його на ланч, і у своїй відповіді він був надзвичайно
люб язним та чемним. Такі самі манери простежувалися, поки його
проводили до нашого столика, поки він базікав із власником
ресторану та замовляв собі страви. Його голос став трохи
тихіший, рухи  більш виваженими, але загалом він прак-
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тично не змінився. За цією ширмою галантності ховалися ті
самі первинні бажання бачити світ таким, яким він є, а не
таким, яким він має бути.

Протягом перших двадцяти хвилин нашого ланчу ми
переконувалися, що від нашого перебування за одним столом
кінець світу не настане. Ми знайшли спільного знайомого. Ми
погодилися, що жоден гендиректор з Уолл-стрит не мав змоги
стежити за хаотичними інноваціями, що відбувалися
всередині компаній. («Я не тямив в усіх цих фінансових продуктах, та
й зараз мало хто на них розуміється».) Далі ми погодилися, що
гендиректори з Уолл-стрит мають на диво малий контроль над
своїми підлеглими. («Вони спершу підлещуються до тебе, а
потім роблять усе, що їм, чорт забирай, заманеться».) Він гадав,
що причина фінансової кризи була «простою. Невситимість
з обох сторін  жадібні інвестори та жадібні банкіри». Я
вважав, що все було трохи складніше. Жадібність на Уолл-стрит
була звичною справою, майже обов язковою. Проблема
полягала в мотивації, яка живила цю жадібність.

Межа між азартною грою й інвестуванням була занадто
штучною і тонкою. Найбільш виважені та логічні інвестиції
мали спільні ознаки зі ставками в казино (ви витрачаєте всі
свої гроші в надії заробити трохи більше), а найвигадливіїпим
спекуляціям притаманна основна характеристика іїшестування
(ви можете повернути свої гроші з відсотками). Мабуть,
найкраще визначення для інвестування  це «азартна гра з
високими шансами на виграш». Ті, хто зайняв коротку позиціїо
на субстандартному іпотечному ринку, робили азартні ставки
з високими шансами на виграш. А ті, хто опинився на іншому
боці угоди (по суті, уся фіїїансова система), зробили ставку
з високою вірогідністю програшу. До цього часу історія
великої гри на пониження була дуже простою. Дивовижність
і складність її полягала в тому, що практично всі основні
гравці по обидва боки оборудок пішли з казино збагаченими.
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Звісно, Стів Айсман, Майкл Баррі та юнаки з Cornwall Capital
заробили собі десятки мільйонів доларів. Іреґу Ліппманну
заплатили $ 47 млн у 2007-му, хоч $ 24 млн від цієї суми мали
вигляд акцій з обмеженнями, і він міг їх отримати тільки після
кількох років подальшого співробітництва з Deutsche Bank. Але
всі ці люди мали рацію  вони зайняли виграшну позицію за
столом казино. Бізнес Вінга Чау з управління CDO луснув, але
він також вийшов із гри з десятками мільйонів доларів, і навіть
мав нахабство спробувати започаткувати новий бізнес, у якому
дешево купував ті самі субстандартні іпотечні облігації,
завдяки яким утратив мільярди доларів у чужих інвестиціях. Гоуї
Габлер утратив більше грошей, ніж будь-який інший трейдер
за всю історію Уолл-стрит, і все одно йому дозволили
залишити собі десятки мільйонів доларів, які він устиг заробити.
Гендиректори всіх великих компаній Уолл-стрит зайняли
програшну позицію у грі. І всі вони, без винятків, спричинили
банкрутство своїх публічних корпорацій, або ж їх урятував від
банкрутства уряд США. І всі вони також збагатилися.

Які шанси на те, що люди прийматимуть розумні рішення
з приводу грошей там, де ці розумні рішення не потрібні якщо
можна заробити статки через дурні рішення? Мотивація на
Уолл-стрит була хибною, і досі є такою. Але я не сперечався
з Джоном Ґутфройндом. Так само, як ти повертаєшся в
дитинство, відвідучи отчий дім, так знову почуваєшся підлеглим,
коли зустрічаєшся зі своїм колишнім гендиректором. Джон
Ґутфройнд був королем Уолл-стрит, а я  диваком і вигнанцем.
Він спілкувався зі мною твердженнями, а я з ним 
запитаннями. Але під час розмови його погляд часто опускався вниз, на
руки. На його навдивовижу товсті й великі руки. То були не м які
п ясти банкіра з Уолл-стрит, вони мали належати боксеру. Я
підвів очі. Боксер посміхався  хоч то не була посмішка господаря
ситуації. Він промовив, повільно добираючи слова:

 Твоя... бісова... книжка.
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Я всміхнувся у відповідь, проте це також була не зовсім
посмішка.

 Твоя бісова книжка зруйнувала мою кар єру й
збудувала твою.

Я був іншої думки і сказав йому про це, хоча й натяками.
 Чому ти запросив мене на ланч?  якось приязно

спитав він. Йому й насправді було цікаво.
Не можна так просто розповісти колишньому босу, що ви

запросили його на ланч, щоб сказати, що не вважаєте його
уособленням зла. Також не варто розповідати йому, що на
цьому ланчі ви хотіли простежити найбільшу фінансову кризу
у світовій історії до того моменту, як він прийняв одне
важливе рішення. Джон Ґутфройнд «зґвалтував» соціальний устрій
Уолл-стрит (через що його й назвали її королем), коли у 1981-му
перетворив Salomon Brothers з приватного товариства на першу
публічну корпорацію Уолл-стрит. Він проігнорував обурення
колишніх партнерів Salomon. («Мені був огидний його
матеріалізм»,  так сказав мені Вільям Саломон, син одного з
засновників фірми, який призначив Ґутфройнда гендиректором
тільки після того, як той пообіцяв ніколи не продавати
компанію.) Він підняв величезний середній палець на знак
морального осуду своїх колег  гендиректорів Уолл-стрит. Він уловив
момент. Він і його партнери не просто зірвали банк, вони
передали кінцеві фінансові ризики своїм акціонерам. Зрештою, для
акціонерів у цьому не було великого сенсу. (Одна акція Salomon
Brothers у 1986-му, коли я вперше потрапив до торгової зали,
продавалася за поточною ринковою ціною 42 долари, а тепер
вона прирівнювалася до 2,26 акцій Citigroup, що в перший
торговий день 2010 року коштували $ 7,48.) Але для трейдерів
облігаціями в цьому був глибинний, фантастичний сенс.

Але відтоді фірми Уолл-стрит стали чорними,
непроникними скринями. Акціонери, які фінансували прийняття ризиків,
не розуміли по-справжньому, чим займаються ті, хто приймає
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ризики. Що складнішим ставало прийняття ризиків, то важче
було його збагнути. Зрозуміло було лише, що прибутки від
складних операцій переважали усі прибутки від обслуговування
клієнтів і вкладання капіталів в успішні компанії. Як не дивно,
інтереси клієнтів опинилися поза увагою. (І жодного подиву
не викликає той факт, що між покупцями й продавцями на
ринку облігацій існувала така недовіра, що покупці не зуміли
оцінити схему швидкого збагачення, яку їм був пропонував продавець
Ґреґ Ліппманн.) Кінець 1980-х і початок 1990-х стали для Salomon
Brothers чудовим періодом, упродовж якого п ятеро проп-трей-
дерів, інтелектуальних попередників Гоуї Габлера, отримували
більше, ніж уся компанія заробляла за рік. Іншими словами,
десять тисяч співробітників компанії загалом утрачали гроші.

Коли Salomon Brothers продемонстрували потенційні
переваги перетворення інвестиційних банків на публічні
корпорації та наповнення своїх бухгалтерських звітів екзотичними
ризиками, психологічні засади Уолл-стрит зсунулися, а довіра
обернулася на сліпу віру. Жоден інвестиційний банк, що
належав його співробітникам, не став би приймати співвідношення
позичених і власних коштів у 35:1, не став би купувати й
утримувати $ 50 млрд у «бельетажних» CDO. Поза сумнівом, жодне
товариство не надумалося б обдурювати рейтингові агенції
або ж стрибати в ліжко з акулами кредитування, не кажучи вже
про те, щоб дозволити продаж «бельетажних» CDO своїм
клієнтам. Очіїсувані короткострокові прибутки не могли б
переважити прогнозовані довгострокові збитки.

З цієї ж причини жодне товариство не найняло б на
роботу мене чи когось, хоч віддалено подібного до мене. Невже
не було жодного зв язку між здатністю вступити до Принстона
чи закінчити його і хистом до прийняття фінансових ризиків?

Першим пунктом у списку турбот Чарлі Ледлі після того,
як Cornwall Capital зробили свою ставку проти субстандарт-
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них позик, стало те, що в будь-яку мить у ситуацію могли
втрутитися урядові сили й запобігти банкрутству простих
американських боржників іпотеки. Звісно, ці сили так і не
втрутились. Натомість вони врятували від банкрутства
провідні фірми Уолл-стрит, які самі довели себе до такого стану,
роблячи нерозумні ставки на субстандартному ринку.

Після краху Bear Stearns уряд заохотив J.P. Morgan купити
цю компанію, запропонувавши неймовірно низьку ціну та
гарантії на найгірші активи Bear Stearns. Власники облігацій Bear
Stearns у такий спосіб убезпечилися, а акціонери втратили
переважну частину своїх грошей. Потім відбувся колапс Fannie
Мае та Freddie Мае, які спонсорувала держава, і їх швиденько
націоналізували. Керівництво змінилося, акціонери істотно
постраждали, а кредитори ні, хоч і перебували в
підвішеному стані. Потім прийшла черга Lehman Brothers, яким просто
дозволили збанкрутувати, і з цього моменту справи тільки
ускладнилися. Спершу в міністерстві фінансів і Федеральному
резерві заявили, що дозволили Lehman збанкрутувати, щоб
послати сигнал  недолуге керівництво компаній Уолл-стрит
не може постійно розраховувати на урядові гарантії. Але потім,
коли ситуація вийшла з-під контролю, ринок завмер, а люди
почали говорити, що дозвіл на крах Lehman був нерозумним
рішенням, уряд заспівав іншої й оголосив, що їм забракло
юридичних важелів, аби врятувати Lehman. За кілька днів
збанкрутували AIG, або, принаймні, спробували, і міністерство
фінансів США виділило кредит у $ 85 млрд, щоб покрити втрати,
спричинені ставкою компанії на субстандартні іпотечні
облігації. Цього разу міністерство запросило за свій кредит велику
суму й забрало собі переважну більшість акцій. Після того
збанкрутували Washington Mutual, і міністерство безцеремонно
наклало арешт на фірму, геть не рахуючись із її кредиторами
й акціонерами. А коли настав крах Wachovia, міністерство
фінансів і Федеральна корпорація страхування депозитів заохотили
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Citigroup її купити  знову ж таки, за зниженою ціною та
гарантіями на погані активи.

Люди, які мали б займатися залагодженням фінансової
кризи, були, звісно ж, тими самими людьми, які не змогли її
передбачити: міністр фінансів Генк Полсон, майбутній міністр
фінансів Тимоті Ґейтнер, голова Федерального резерву Бен
Бернанке, гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бленкфайн,
гендиректор Morgan Stanley Джон Мак, гендиректор Citigroup Bi-
крам Пандіт і решта. Кілька гендиректорів Уолл-стрит були
звільнені за ту роль, яку вони відіграли в катастрофі субстан-
дартної іпотеки, але більшість залишилися на своїх посадах,
і саме вони, а не хтось інший, стали тими важливими

персонами, що працювали за зачиненими дверима й намагалися
вирішити, що робити далі. Разом з ними цим займалися кілька
урядових представників  тих самих урядовців, які мали б
знати все про те, чим займаються компанії Уолл-стрит, коли
вони цим іще займалися. Усі вони мали спільну рису: їм не
вдалося розгледіти в серці фінансової системи США основні
закони, які помітив одноокий інвестор із синдромом Аспергера.

Наприкінці вересня 2008 року найвищий представник
національної фінансової системи США, міністр фінансів Генрі
Полсон переконав конгрес, що йому потрібні $ 700 млрд, щоб
викупити в банків активи субстандартної іпотеки. Так
народилися TARP  програми викупу проблемних активів.
Отримавши кошти, Полсон одразу покинув обіцяну стратегію й
натомість почав, по суті, роздавати мільярди доларів Citigroup,
Morgan Stanley, Goldman Sachs та кільком іншим компаніям,
обраним для порятунку неприродним шляхом. Наприклад,
$13 млрд, які AIG заборгували Goldman Sachs у результаті
своїх операцій із субстандартними іпотечними кредитами,
були повністю виплачені урядом США  по 100 центів за
долар. Ці фантастичні подарунки, а разом з ними й урядові
гарантії, не тільки запобігли краху фірм Уолл-стрит, а й дали
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їм змогу зректися збитків у своїх субстандартних іпотечних
портфелях. Попри те, усього через кілька тижнів після
отримання перших $ 25 млрд за рахунок платників податків Citigroup
повернулися до міністерства із заявою, що  ото дивина! 
ринки й досі не вірять у її відродження. У відповідь
міністерство фінансів виділило 24 листопада ще $ 20 млрд із TARP
і надало гарантію на активи Citigroup у $ 306 млрд. Міністерство
не вимагало жодних заходів або змін у керівництві, або, як на
те пішло, взагалі нічого, окрім малесенького пакету обраних
акцій та невигідних варіантів. Гарантії на суму $ 306 млрд
(приблизно 2 % валового внутрішнього продукту США, або
майже сукупний бюджет міністерств сільського господарства,
освіти, енергетики, національної безпеки, будівництва житла
й міського розвитку та транспорту) були надані безпосередньо
і безоплатно. Міністерство фінансів навіть не стало
пояснювати, що спричинило кризу, воно просто вжило заходів у
відповідь на «падіння цін на акції» Citigroup.

На той час уже стало очевидно, що суми в $ 700 млрд
недостатньо, щоб упоратися з проблемними активами, які
накопичили трейдери облігацій Уолл-стрит за останні кілька
років. Тоді Федеральний резерв США зважився на разючий,
безпрецедентний вчинок  купити проблемні субстандарні
іпотечні облігації напряму в банків. На початку 2009-го
ризики та збитки становили більше трильйона доларів у поганих
інвестиціях, і великі фірми Уолл-стрит передоручили їх
звичайним платниками податків. Генрі Полсон і Тимоті Ґейтнер
в один голос стверджували, що хаос та паніка після краху
Lehman Brothers довели їм, що система не переживе
несподіваного колапсу чергової провідної фінансової компанії. Вони
також заявили, щоправда, із запізненням на кілька місяців,
що їм бракує юридичних важелів, щоб законно ліквідувати
фінансових гігантів  тобто припинити діяльність
збанкрутілих банків. Минув рік, але вони не зробили нічого, щоб
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отримати ці важелі. Цікавий факт, адже вони ніколи не
соромилися домагатися влади.

Події на Уолл-стрит 2008 року невдовзі дістали назву
«криза довіри»  так висловлювалися не лише лідери Уолл-стрит,
а й міністерство фінансів США та Федеральний резерв.
Звичайна, знайома паніка фінансового світу, яку спричинило
банкрутство Lehman Brothers. У серпні 2009-го президент Goldman
Sachs Ґері Кон навіть публічно заявив, що насправді Goldman
Sachs ніколи не потребували допомоги уряду, оскільки компанія
була достатньо стабільною, щоб витримати тимчасову паніку.
Але існує відмінність між старомодною фінансовою панікою
і подіями на Уолл-стрит 2008 року. У минулому сприйняття
творило реальність: хтось вигукує «Пожежа!» в переповненому
театрі, і глядачі чавлять одне одного на смерть, біжучи до виходів.
На Уолл-стрит 2008-го реальність, зрештою, переважила
сприйняття: переповнений театр згорів, поки глядачі сиділи на своїх
місцях. Усі провідні фірми Уолл-стрит або збанкрутували, або ж
глибоко загрузли в системі банкрутства. Проблема була не в тому,
що компанії Lehman Brothers дозволили прогоріти. Проблема
була в тому, що їй узагалі дозволили досягнути успіху.

Цей новий режим (безкоштовні гроші для капіталістів,
вільні ринки для всіх охочих), а також майже миттєві зміни
у фінансовій історії дратували багатьох. Але Стів Айсман
відчував справжню огиду. Найвпливовіші та найбагатші
фінансисти були повністю дискредитовані, без втручання уряду вони
всі до одного втратили б роботу, але й досі ці самі фінансисти
використовували уряд для власного збагачення. «Я розумію,
чому Goldman Sachs так кортить долучитися до розмови про
майбутнє Уолл-стрит,  казав Айсман.  Не розумію тільки,
чому їх узагалі хтось слухає». З точки зору Айсмана,
небажання уряду США визнати крах банкірів було не розв язанням
проблеми, а радше симптомом глибинних негараздів у
фінансовій системі. Проблема полягала не в тому, що банки як такі
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важливі для процвітання економіки СІЛА. Він був
переконаний, що проблема полягала у кредитних дефолтних свопах на
невідому фантастичну суму, якими торгували ці банки.
«Ринкові ризики безмежні,  говорив він.  Банк із ринковою
капіталізацією в мільярд доларів міг випустити кредитні дефолтні
свопи на суму в трильйон доларів. Точної кількості свопів не знає
ніхто! І ніхто не знає, де вони!» Економіка могла б пережити крах,
скажімо, Citigroup. Збитків зазнали б акціонери, співробітники
та власники облігацій Citigroup  але сума збитків була б усім
відома. Проте банкрутство Citigroup могло б спричинити
виплату величезного боргу невизначених розмірів  тими, хто продав
кредитні дефолтні свопи Citigroup, тим, хто їх купив.

Отже, соціальна та економічна релевантність банків
більше не відігравала жодної ролі в їхньому банкрутстві  тепер
його спричиняли сторонні ставки, зроблені на ці банки.
Результатом перетворення товариств Уолл-стрит на публічні
корпорації стала можливість обернення їх на об єкти спекуляцій.

Настала мить, коли я більше не міг стримуватись і спитав
у Джона Ґутфройнда про його найважливіший, доленосний
вчинок: якщо уявити, що ми порпаємося в завалах після
лавини, то його рішення перетворити товариство Уолл-стрит
на публічну корпорацію видається тим першим камінчиком,
що покотився з гірської вершини. «Так,  відповів він. 
Вони, тобто голови інших фірм Уолл-стрит, усі вони казали,
що то дуже поганий вчинок  перетворитися на публічну
компанію, і що я не мав права так чинити. Але спокуса
зростала, і зрештою вони всі їй піддалися». Хоча він і погодився:
основним результатом переходу товариства в корпорацію
була передача ризиків своїм акціонерам. «Коли щось піде
не так, це будуть їхні проблеми»,  пояснив він. І, очевидно,
не тільки їхні. Коли інвестиційні банки Уолл-стрит
опинилися у скруті, їхні ризики стали проблемою уряду США. «Ніхто
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за тобою не наглядає, поки ти не вступиш у багно по
коліно»,  сказав він і притлумив смішок. Він уже вийшов із гри.
Тепер уся провина лежала на комусь іншому.

Ґутфройнд зацікавлено спостерігав, як я занотовую його
слова.

 А це навіщо?  спитав він.

Я розповів йому, що маю намір повернутися у світ, який

описував у «Покері брехунів»,  саме тепер, коли цей світ

помирає. Може, навіть випустити двадцяте, ювілейне, видання.

 Мене зараз знудить,  відповів він.

Як не важко йому було терпіти мою компанію, я щиро

насолоджувався ситуацією: Ґутфройнд і досі був упертим,
прямолінійним і жорстким, мов м ясник. Він допоміг
створити чудовисько, але так само залишався фінансистом старої
когорти  з тих, що говорили речі на кшталт «Не давши
слова  кріпись, а давши  держись». У ті давні часи люди
на Уолл-стрит не звільнялися, щоб потім насолити колишнім
босам, написавши про них книжку.

 Попри все,  сказав він,  ти маєш зі мною
погодитися: твоя довбана книжка зруйнувала мою кар єру і
збудувала твою.

З цими словами колишній король колишньої Уолл-стрит
підняв свою тарілку із закускою і люб язно спитав:

 Не бажаєш фаршированих яєць?
До цієї миті я не звертав уваги на те, що він їсть. А тепер

побачив, що він замовив найкращу страву в ресторані  ці
прекрасні, ніжні ласощі минулої епохи. Який геній вигадав
фаршировані яйця? Хто б міг подумати, що звичайне яйце
можна перетворити на таку складну, але таку спокусливу

страву? Я простягнув руку й узяв собі одне. Задарма ж. На-
дурняк завжди смачніше.
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