ECB’s Draghi og IMF’s Lagarde
diskuterer Deutsche Bank:
Mig, bekymret?
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autoriteter – Mario Draghi fra Den europæiske Centralbank og
Christine Lagarde fra IMF – gjorde sig selv totalt til grin i
offentlige kommentarer i går, om den bankerotte Deutsche Banks
forfatning.
Draghi afgav forklaring for den tyske Bundesbank og var fuld
af utroværdige benægtelser af, at Deutsche Bank skulle have
alvorlige problemer. Draghi var især omhyggelig med at få ført
til bogs, at uanset, hvad der sker, så er det ikke hans skyld.
»Hvis en bank repræsenterer en systemisk trussel, kan det ikke
skyldes lave rentesatser [som dem, Draghi har gennemført i
hele Europa, -red.]. Det må skyldes andre ting«, udtalte
Draghi. Efter at have lyttet til hans forklaring, sagde
parlamentsmedlemmet fra CDU, Hans Michelbach, til Financial
Times, at Draghi »ikke var troværdig«.
I mellemtiden sagde IMF’s Lagarde til CNBC, at »Deutsche bank
er en systemisk vigtig spiller i det globale finanssystem. Men
banken befinder sig i øjeblikket på solid grund, og vi er ikke
på et stadium, hvor jeg ser behovet for indgriben fra
regeringens side.«
Den tyske regering fortsætter med højlydt at proklamere, at
den ikke vil redde Deutsche Bank, men nu stirrer den ned i en
flok spekulanters lange geværløb. Dagens New York Times
rapporterer, at »Deutsche Bank er short-handlernes darling«,
hvilket vil sige, at hedgefunds og andre internationale
spekulanter spiller imod Deutsche Bank i overbevisningen om,
at den tyske regering sluttelig vil blive nødt til at redde
banken til tonen af milliarder af dollars. The Times skriver,

at »Deutsche Bank er beroende af flygtige kortsigtede lån til
finansiering af en risikabel portefølje af derivater,
ejendomslån, der udgør sikkerhed for værdipapirer og andre
aktiver, der er svære at sælge.« De tilføjer: »Handlere siger,
at de mener, at George Soros, kendt for sin heldige
spekulation imod det britiske pund i 1992, har flest penge på
spil i væddemålet om, at Deutsche Banks aktier vil fortsætte
med at falde.«
Hvis Deutsche Bank nedsmelter, vil det så blive ligesom Lehman
Brothers’ bankerot, der udløste den globale finansnedsmeltning
i 2008? – spurgte Russia Today den britiske markedsanalytiker
for CMC Markets, Michael Hewson. Slet ikke, svarede Hewson.
»Lehman Brothers var ikke tilnærmelsesvis så systemisk
betydningsfuld, som Deutsche Bank er, hvilket vil sige, at der
ikke findes nogen måde, hvorpå man præcist kan måle, hvad
chokbølgeeffekten eventuelt vil blive, hvis investorer mister
tilliden endnu mere, og Tyskland overlader banken til sin
skæbne.«
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