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Valutakrig
Af porteføljeforvalter Morten Springborg
Verdensgælden stiger støt i takt med centralbankernes gentagne forsøg på at stimulere den økonomiske vækst ved
hjælp af kvantitative lempelser. Det er alles kamp mod alle
i et forsøg på at sende aben videre, og erfaringen viser, at det
ikke virker. Tværtimod har de kvantitative lempelser skabt
inflation i aktivpriserne i et sådant omfang, at der i dag dårligt findes et alternativ til aktier. Aktiemarkedet får i dag og
i morgen støtte fra likviditet skabt gennem kvantitative lempelser. Men det afkast vi ser i dag, er på bekostning af morgendagens afkast.
”War – what is it good for, absolutely
nothing” Alvin Star , 1969.

Efter finanskrisen i 2008 og den længste og mest voldsomme
recession siden 2. verdenskrig har der været en generel forventning om, at verdens økonomier ville reducere gældsbyrden
markant, men det er ikke sket. I stedet fortsætter gælden med at
stige i stort set alle lande, både absolut og i forhold til BNP. En
undersøgelse fra konsulenthuset McKinsey viser, at verdensgælden
er steget med USD 57 billioner i perioden 2007-2014, svarende til
en akkumuleret vækst på over 5 pct. p.a. Det beløb er det samme
som verdens samlede BNP i 2007 og tæt på den samlede værdi af
verdens børsnoterede aktier.
Runde efter runde af kvantitative lempelser og ekstremt lave
renter over hele verden har skabt grobund for denne gældsvækst.
I en række lande har der kun været svag vækstfremgang, og

pengepolitisk har man taget ekstreme midler i brug for at
understøtte væksten. I mangel af de nødvendige strukturelle
reformer har tiltagene dog ikke kunnet få ordentligt fodfæste.

Europa tager nu også kvantitative lempelser til sig
For nylig fik vi bekræftet, at Den Europæiske Centralbank
(ECB), ikke længere drives efter tyske pengepolitiske principper, men reelt er blevet overtaget af fortalere for en svag
valuta, personificeret i italienske Mario Draghi. Siden ECB
for få uger siden annoncerede kvantitative lempelser for EUR
60 mia. om måneden, har euroen oplevet sit største fald,
siden den fælles valuta blev indført.
I en række lande har der kun
været svag vækstfremgang, og
pengepolitisk har man taget ekstreme
midler i brug for at understøtte væksten.

Selvom ECB angiver deflationspres som den officielle
forklaring på sin beslutning om at indføre kvantitative
lempelser, er der ingen tvivl om, at det er et spørgsmål
om at sende aben videre med henblik på at skabe eksportdrevet vækst og monetarisere den offentlige gæld. Dette vil
muligvis også medføre, at et land som Frankrig “springer over” og
undlader at indføre de nødvendige reformer, som Irland, Spanien
og Portugal har måttet gøre.
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Utilsigtede konsekvenser

Det er ikke vores hovedscenarie, men en kinesisk devaluering vil
naturligvis virke deflationært på verdensøkonomien.

Der er stor risiko for, at de kvantitative lempelser vil få den
stik modsatte effekt på længere sigt. På kort sigt vil tiltaget øge
konkurrenceevnen blandt Europas eksportindustrier, men det
var vel, som udgangspunkt, næppe nødvendigt i betragtning
af euroområdets meget store betalingsbalanceoverskud.
Rent faktisk var der begyndt at ske en bedring i euroområdets økonomi, før beslutningen om kvantitative lempelser
blev offentliggjort.

Desuden får vi måske snart endnu
et interessant aspekt at se, hvis Kina
beslutter af udvide yuanens handelsbånd til
dollaren.

Faktisk var en gradvis bedring på det spanske, portugisiske og
nordeuropæiske arbejdsmarked sammen med den positive
effekt af de lavere energipriser med til at løfte forbrugertilliden i
hele Europa og var langsomt ved at dreje den europæiske vækst
væk fra at være eksportafhængig til at være drevet af indenlandsk
forbrug. Nu er risikoen, at den stærkt svækkede euro vil presse
reallønsvæksten næste år, når de positive effekter fra de lavere
energipriser aftager, og importpriserne stiger pga. den svage euro.

Hvorfor lytter ingen til Walter Bagehots gode råd?
Vi er enige i, at der var behov for, at centralbankerne greb ind og
understøttede markederne, da det globale finansielle system så
desperat havde behov for likviditet i 2008/09. Der er ingen
tvivl om, at den første runde af kvantitative lempelser, den
såkaldte QE1, havde stor virkning. Men da centralbankerne
fortsatte med yderligere QE-programmer, skyldtes det under ingen
omstændigheder likviditetsmangel hos bankerne. Euroområdets
banker har allerede nu akkumuleret billioner af euro i inaktiv
overskudslikviditet i forhold til deres lovpligtige reserver. Derfor
er det også svært at se, hvordan en ekstra billion til bankerne skulle
kunne gøre nogen stor forskel for udlån og vækst.

Der er stor risiko for, at de kvantitative lempelser vil få den stik
modsatte effekt på længere sigt. På kort
sigt vil det øge konkurrenceevnen blandt
Europas eksportindustrier.

Den britiske journalist, forretningsmand og skribent Walter
Bagehot havde i årtier stor indflydelse på centralbankernes politik gennem sin omfattende produktion af artikler om politik og
finanssektoren. Det er nu dog tydeligt, at hans mange gode og kloge
råd for længst er gået i glemmebogen. Han mente blandt andet, at
centralbanker i krisetider burde udlåne rigeligt med penge til en
høj rente og mod sikkerhed i “gode bankaktiver”. I dag har vi
ingen likviditetskrise, omkostningerne ved at optage lån er nul, og
kvaliteten af den sikkerhed der stilles, er tvivlsom.

Samtidig kan ECB’s pengepolitiske lempelser ikke stå alene.
Andre centralbanker står nærmest i kø for at lempe deres
pengepolitik, efterhånden som den globale valutakrig tager til.
Alene i år har verdens centralbanker lempet deres pengepolitik
37 gange. Der er usikkerhed om de utilsigtede konsekvenser,
men der er en risiko for, at de kan være medvirkende til endnu en
nyttesløs stigning i råvarepriserne, presse forbrugernes købekraft
og skabe endnu mere usikkerhed om den økonomiske udvikling
og dermed skubbe industriens investeringscyklus længere ud i
fremtiden.

Har kvantitative lempelser nogen virkning?
Hvis problemet er deflation, er der absolut intet bevis for, at
kvantitative lempelser har øget inflationen i forbrugerpriserne.
Verdens store økonomier har indført kvantitative lempelser i
forskelligt omfang, fra næsten ingenting i euroområdet til mere
end 60 pct. i Japan (se figur 1 på næste side).

Desuden får vi måske snart endnu et interessant aspekt at se,
hvis Kina beslutter af udvide yuanens handelsbånd til dollaren
(hvilket vil være en de facto devaluering). Kinas valutabinding
til dollaren er deflationsskabende og har en meget negativ
indvirkning på landets konkurrenceevne i forhold til
euroområdet og Japan. Der er stor usikkerhed om, hvordan den
kinesiske regering vil håndtere dette i den nuværende situation.

Alligevel er der nærmest ingen forskel på inflationen i de forskellige lande. USA har gennem seks år med kvantitative lempelser
brugt USD 4 billioner, mens euroområdet ingenting har brugt.
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eksisterende aktiver endnu højere, enten fordi virksomhederne
foretager aktietilbagekøb, eller fordi de nye penge, der bliver trykt,
søger afkast på aktiemarkederne – begge dele fører til stigende
aktiekurser. Derfor vil svaret på spørgsmålet, om kvantitative
lempelser har en virkning eller ej, afhænge af, hvem man spørger.
De kvantitative lempelser har været fantastiske for dem, som har
obligationer, aktier, sjældne vine eller kunst, men for økonomien
som helhed er udfaldet langt fra entydigt.

Figur 1
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Kvantitative lempelser virker ikke
stimulerende for reelle investeringer,
da de lave renter sender et signal om lav
vækst fremadrettet, og hvorfor skal virksomhederne så vælge at investere?
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Denne forskel til trods har USA alt andet lige lavere inflation end
euroområdet (se figur 2 nedenfor).

En stor del af euroområdets økonomiske efterslæb skyldes
bankerne og kreditcyklussen, men ikke manglende kvantitative
lempelser. Det skyldes den sammenkobling mellem stater og
finanssektoren, der opstod under bankkrisen i 2011/12, som gav
mulighed for spekulation mod statslige låntagere. Desuden har
den påtvungne aggressive gældsnedbringelse i euroområdets banker skabt af en overambitiøs bankregulering forhindret bankerne
i at kunne stille den nødvendige likviditet til rådighed i form af
udlån til realøkonomien.
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Sammenfatning

-1

Der er forskel på den verden, vi lever i, og den verden, vi ville
ønske vi levede i. Der er ingen tvivl om, at verdens pengepolitiske
myndigheder har arbejdet på højtryk siden finanskrisen i
2008/09, og at man længe har forsøgt at flytte efterspørgslen fra
fremtiden til nutiden ved at manipulere med renterne. Det har ført
til fortsat stigende gæld og svag vækst. Man kunne håbe på, at vi
snart vil se en ende på det, men det er ikke særligt sandsynligt,
da der i øjeblikket ikke synes at være støtte til de nødvendige
samfundsøkonomiske reformer. I mellemtiden ligger byrden fortsat hos centralbankerne, og det eneste sikre er, at den likviditet, der
skabes, fortsat strømmer mod finansielle aktiver og gør fremtidige
afkast til nutidige afkast. Vi har endvidere behandlet dette emne i
perspektivet “Lavere afkastkrav understøtter aktier”.
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Tværtimod har de kvantitative lempelser skabt inflation på
aktivmarkederne, og der er stigende risiko for, at der opstår
bobler på disse markeder. Obligationsmarkederne er ekstremt
højt prisfastsat, og målt på indtjeningen handler aktiemarkederne til højere priser, end de har gjort længe. Kvantitative
lempelser virker ikke stimulerende for reelle investeringer, da de
lave renter sender et signal om lav vækst fremadrettet, og hvorfor
skal virksomhederne så vælge at investere? I stedet prisfastsættes
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