Smitte kunne forårsage en ny
gældskrise
i
Grækenland,
Spanien og Portugal
30. maj, 2018 – Der er voksende snak om smitte pga. den
italienske politiske krise. Ikke alene vokser bond spreads
(forskellen mellem afkastet på to obligationer, der har
forskellig kreditrating, -red.) i Italien, men også i Spanien,
Portugal og Grækenland. De græske bankierer er især bekymret.
Grækenland forventes at afslutte bailout, men det afhænger af,
om landet kan vende tilbage til markederne. En tilbagevenden
er usandsynlig, med de voksende bond spreads.
»Det, der foregår i Italien, bekymrer os enormt«, sagde en
seniorbankkilde til Storbritanniens Guardian. »Lånemarkederne
er gået amok i det sydlige Europa. Sådanne afkast forhindrer
fuldstændigt Grækenland i at vende tilbage til dem, når
programmet slutter.«
Desuden er der ingen, der ved, hvor meget der er tilbage af
Grækenlands enorme ’pot’-gæld[1], der nærmer sig forfald og
skal betales på et tidspunkt. Guardian citerer en velplaceret,
græsk embedsmand, der advarede om, at Grækenland vil få brug
for hjælp udefra, hvis landet ikke kan gå til markederne.
I Spanien er afkastet også steget. En spansk kilde
rapporterede til EIR, at EU’s politikker hidtil ikke havde
været et betydningsfuldt spørgsmål. Mistillidsvotummet mod
Rajoy-regeringen og mulige nyvalg drejer sig om spørgsmålene
om korruption og Madrids håndtering af catalansk separatisme.
Men dette kunne hurtigt ændre sig, hvis en finanskrise udløses
af en stigning i lånerater.
Forskellen på afkast (’spreads’) mellem spanske 10-årige
obligationer og tyske statsobligationer steg med 15
basispoints til 135 basispoints den 29. maj. Dette skal

sammenlignes med italienske spreads, der nu ligger mere end
300 points over tyske statsobligationer.
Spanske bankaktier blev også hårdt ramt, med Santander,
Sabadell og Bankia, der tabte mere en 5 % af deres værdi.
Portugisiske bond spreads er også steget.
Moody’s har truet med at nedgradere Italiens rating – som i
øjeblikket ligger to hak over junk-niveau – hvis den næste
regering ikke fremlægger et nyt nedskæringsbudget. Sådanne
trusler kan blot sprede smitten til andre lande.
Foto: Befolkningen i Athen protesterer mod nedskæringer i
statsbudgettet, på grund af de enorme ratebetalinger på lån,
der har førsteprioritet på budgettet

– foto

fra 2016.

[1] ’Pot’ er den del af et aktie- eller obligationslån,
som investeringsbankerne vender tilbage til den ledende
låntager. Dette er gjort, så delen kan sælges til
institutionelle investorer. (Investopedia)

