Finansanalytikere ser tydeligt et
truende finanskrak
11. juni, 2018 – Selv, mens de afsværger og fornægter, at det vil ske nu, så ser
flere finansanalytikere klart, at der snarligt vil komme et finanskrak som det i
2007-08, der udløses af massive mængder af uerholdelig selskabsgæld.
En lang artikel af en økonomiskribent i Washington Post, Steven Pearlstein, »The
Buyback Economy and the Next Big Bubble«, (Tilbagekøbsøkonomien og den næste
Store Boble), påpegede det forestående, økonomiske kollaps.
»Det sker igen«, skriver Pearlstein. »Denne gang drejer det sig ikke om
husstande, der bruger billige lån til at udtrække penge af deres overvurderede
huse. Det drejer sig snarere om gigantiske selskaber, der bruger billige lån –
samt en engangs-skattelettelse – til at tage penge fra deres regnskaber og sende
dem til aktionærerne … Og igen, de omdirigerer kapital, væk fra produktiv,
langfristet investering for yderligere at blæse en finansboble op – en boble her
i selskabsaktier og obligationer – der, når den brister, vil sende økonomien ind
i endnu en stor recession.«
Pearlstein nævner en meget bred undersøgelse af en europæisk business-skole om,
at de undersøgte firmaer brugte mere end 100 % af deres profitter på tilbagekøb
i 2010-15. Amerikanske selskaber generelt, der handles på markederne, reducerer
deres egenkapital med henved $3 billion, alt imens deres gæld udgjorde
rekordhøje 73 % af BNP i midten af 2017; selskabs-junkgæld udgjorde 11 % af BNP
($2,2 billion i midten af 2017, mod $2,5 billion nu). Selskabs-EFT-værdipapirer
(exchange-traded funds; som handles på børsen) holder $300 mia. i aktiver, 20
gange niveauet for tidspunktet for krakket.
Det værste er, at selskabslån bliver securitiseret til at blive låneobligationer
med sikkerhedsstillelse (CLO’er) i en rate af $150 mia. om året på de
amerikanske markeder, og det fordobles hvert år. Pearlstein nævner Moody’s
rapport om »forestående, særligt store bølger af misligholdte lån« fra maj
måned, som også bemærkede det lave niveau af likviditet på markederne for
selskabsgæld; og Finansministeriets afdeling for finansiel researchs nye rapport
om »selskabsgæld med blinkende røde lygter«. Han bemærker, at lån, optaget af
investeringsfonde for at opkøbe værdipapirer, også befinder sig på det højeste
punkt nogensinde.
»Dette er alle kreditboblers moder … Det er vanskeligt at sige, hvad der vil få

denne gigantboble til at briste. En tyrkisk lira-krise. Oliepriser, der når op
på $100.

En misligholdelse af en stor, BBB-obligation (BBB-rating; Bankers

blanket bond). Et stormløb mod udgangene af panikslagne ETF-investorer … At
foregive, at det ikke vil ske, er tåbelighed.«
Mandag havde Wall Street Journal på sin forside »Emerging Market Rout Feeds
Contagion Fear« (Fremvoksende markeds-deroute giver nærer frygt for smitte). Med
Federal Reserve, der forventes at hæve rentesatsen igen i denne uge, skrev
Journal, »uro kunne sprede sig fra fjerne hjørner af verden til USA og andre
steder og bære ved til en cyklus med accelererende negativ risikoreaktion
[mangel på likviditet, -red.] Gælden i Brasilien, Sydafrika, Mexico, Italien,
Tyrkiet, der alt sammen bliver solgt ud, »bond funds (fonde, der investerer i
obligationer eller andre værdipapirer) befinder sig på årets laveste niveau,
iflg. Instituttet for International Finans«.
Om en anden udløsermekanisme – Deutsche Bank – skrev Tages Zeitung 5. juni et
indlæg med udstrakte citater fra bankanalytiker Dieter Hein, der »rådgav«
Deutsche Bank i flere år efter krakket i 2008. Han siger, han ikke er sikker på,
banken nu kan reddes fra bankerot – investeringsbanken har enorme, delvist
ukendte risici på sine regnskaber, og der forventes flere store tab. Han siger,
DB endnu ikke er bankerot, men det er et advarselssignal, at så mange
analytikere nu overvejer bankens mulige bankerot.

