Flere advarsler om finanskrak
i 2018
Mandag, 1. jan., 2018 – Morgan Stanleys researchafdeling
forudså et krak i selskabsgældsboblen i 2018, i en
researchberetning ved årets slutning, der blev cirkuleret den
30. dec. NASDAQ-websiden opsummerede Morgan Stanley-rapporten
som følger: »Research-teamet [hos Morgan Stanley] har nu et
meget dystert syn på kreditmarkederne. Banken siger, at
selskaber har udstedt alt for meget gæld, især, fordi de
brugte pengene til at tilbagekøbe aktier; og, med rentesatser
og afkast, der sandsynligvis vil stige, kunne dette sætte
mange i vanskeligheder. Apple er et af de selskaber, der
nævnes som værende truet. ’Markeder forventer en glidende
nedtrapning af kvantitativ lempelse. Det gør vi ikke.’ MS
forventer, at markeder af investeringsgrad (eks. obligationer
af god kvalitet, der ikke har risiko for ikke at blive
tilbagebetalt) vil blive ramt lige så hårdt, som markeder for
junkgæld.«
Bankhistoriker og tidligere investeringsbankier Nomi Prins gav
en mere detaljeret advarsel i Thruthdig den 29. dec.: »Frem
til 1. oktober havde selskabernes udstedelse af gæld af
investeringsgrad allerede oversteget $1 billion – og slog
hermed tempoet i 2016 med tre uger. Mængden af selskabsgæld af
spekulationsgrad (eller junkgæld), der blev udstedt i de
første tre kvartaler af 2017, var 17 % højere end hen over
samme periode i 2016. Tilsammen betyder det, at udstedelse af
amerikansk selskabsgæld står til endnu et rekordår, såvel som
også at være det sjette, konsekutive år for forøgelse af
udstedelse af selskabsgæld.
»Som historien har vist os, så brister alle bobler …
Selskabsgæld i amerikanske selskaber, der ikke er finansielle,
som procentdel af BNP, har haft et opsving før hver af de
seneste tre recessioner. I år nåede det op på niveauer som før

krisen i 2007 … og hvor tidligere, selskaberne brugte noget af
deres gæld til at investere i reel vækst, så er selskabernes
investeringer denne gang forblevet relativt lave. I stedet har
selskaberne været på et indkøbsorgie og har opkøbt egne aktier
og herved etableret en tilbagevenden til 2007-niveauet for
tilbagekøbsaktier.
Med hensyn til det finansielle, så bliver 2018 et usikkert år
med flere bobler, der oppustes af billige penge, efterfulgt af
en lækage, der vil begynde med markedet for obligationer eller
gæld … Hvis der kommer endnu en finanskrise i 2018, bliver den
værre end den sidste, fordi systemet fortsat er forblevet
grundlæggende set uden reformer, bankerne fortsat er for store
til at lade gå ned, og Fed og andre centralbanker fortsætter
med at kontrollere pengestrømmen til disse banker (og til
markederne) ved at fastholde lave omkostninger for pengene.«

