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VI HENGER ALLE PÅ KORSET

Fra Mariakirken i Krakow

Europa og Norge sitter spikret fast i en økonomisk håpløshet. For uansett hva ”de høye herrer
herrer gjør”
blir konsekvensene dramatiske. Hvilke kan du lese i årets siste markedsrapport fra NORCAP. Vi tror
også eiendomsmarkedet står foran en bråbrems og vi spør: - Hvorfor er det greit å være rasist i
finansmarkedet?
I forrige markedsrapport gjennomgikk vi de ulike måtene som gjelden i samfunnet kan reduseres. Disse er
innstramninger, inflasjon, konkurs eller vekst. Historisk har innstramning vært den overlegent vanligste
måten å bygge ned gjeld på, fulgt av inflasjon, deretter konkurs og vekst på en markant fjerdeplass.
Flere og flere markedskommentatorer, politikere og andre, har begynt å tale for at den europeiske
sentralbanken (ECB) bør begynne å trykke penger for å løse eurokrisen. Dette mener mange også på sikt
vil være den eneste politisk mulige veien ut av gjeldskrisen.
Tyskland bremser
bremser
Den største hindringen for dette er Tyskland. Den tyske folkesjelen er brennmerket med bilder fra
mellomkrigstidens hyperinflasjon og den tyske regjeringen har vært absolutt kategorisk på at
pengetrykking ikke skal finne sted. Men dersom man forutsetter at denne kjepphesten vil ende som de
tidligere kjepphestene i eurosamarbeidet, i søppelkassen, vil også ECB starte pengetrykking bare
situasjonen blir ille nok. Det essensielle spørsmålet man som investor da må stille seg er om man skal
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posisjonere porteføljen sin for høy inflasjon. Klassisk pengeteori tilsier at dersom man øker pengemengden
vil prisnivået øke. Og følgelig burde en pengetrykking nærmest umiddelbart utløse en økning i inflasjonen.
Stikk i strid
Men penger er ikke det det en gang var. Sedler er erstattet med digitale signaler og markedene reagerer
nærmest umiddelbart på ny informasjon. Da den amerikanske sentralbanken iverksatte sine QEprogrammer gikk renten på amerikanske statsobligasjoner faktisk opp, stikk i strid med intensjonen. Dette
var neppe i henhold til planen, men forventningene om høyere inflasjon nullet på mange måter ut
effekten av programmet før det hadde begynt. Og slik sett uteble inflasjonen.

Dermed har man en relativt stor sannsynlighet for at pengetrykking vil slå tilbake i ansiktet på EU og ECB
ved at rentene stiger og faktisk forverrer situasjonen for Italia og Spania. I tillegg vil mange banker ta
massive rentetap på sine låneporteføljer og ytterligere forverre kapitalsituasjonen i det europeiske
bankvesenet. Ingenting skaper mer deflasjon enn dette.
Skulle rentenivået forholde seg rolig, må man vurdere hvor pengene vil bli av. Det europeiske bankvesenet
må rekapitaliseres og trolig vil de bruke pengene de får frigjort fra statsobligasjonskjøp til å øke reservene
sine, nøyaktig tilsvarende hva vi har sett i USA. Dermed faller omløpshastigheten av pengene og
inflasjonen uteblir. Tilbakekjøpene av råtne statsobligasjoner blir dermed en massiv redningsoperasjon av
det europeiske bankvesenet, hvilket for så vidt ville vært positivt. Men uten noen form for
inflasjonsskapende effekt vil ikke soliditeten til de sydeuropeiske landene bedre seg nevneverdig og den
dårlige kreditten blir liggende på ECBs balanse samtidig som sydeuropeerne må spare seg til fanter.
Stålsette seg
Det er mange ulike elementer som drar i retning av at det i dagens økonomi er svært vanskelig å skape
inflasjon ovenfra og ned. En regjering kan ikke diktere inflasjonen, så hvor skal den da komme fra?
Oppjustering av den kinesiske valutakursen, som igjen vil gi dyrere varer? Det blir nok heller ikke lett å
gjennomføre i praksis.
Håpet om at inflasjon skal forløse oss fra gjeldsnedbyggingens harde grep er svinnende, og som investor
bør man stålsette seg for lange og vanskelige år fremover. Symptomene på gjeldsnedbygging er lav
økonomisk vekst, lav inflasjon eller deflasjon, lave renter og økende risikopremier, altså ikke noe
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drømmescenario for noen aktivaklasser. Skrekkeksempelet Japan, som så lett blir avvist som et
unntakstilfelle, er noe som det igjen bør børstes støv av.

RASISTISKE STEREOTYPER
Gjeldskrisen i Sør-Europa har blåst liv i gode, gamle nasjonale stereotyper. Folk flest har endelig igjen
forstått at italienere og grekere ikke har endret seg, og faktisk er late livsnytere som overforbruker og
snyter på skatten. Kanskje det ikke er det at de ikke ønsker å jobbe, de rekker det bare ikke mellom
viktige gjøremål som å ligge på stranden, drikke rødvin i olivenlunden, tute og skrike i trafikken og
omstendelig style hår og antrekk før de tråler nattklubben eller stranden i oppkneppet skjorte og
åletrange bukser etter unge turister som kan forføres.
Litt lenger nord sitter franskmennene og drikker vin på sin lokale fortauskafé iført en stripete genser og
beret på vei fra jobben sin som streikevakt hjem til elskerinnen. På veien passer han selvsagt på å være så
uhøflig som mulig til forbipasserende turister.
Voksenfilmer
Åpenbart er det at årsaken til gjeldskrisen i Europa er at ingen jobber sør for München. Da er det bra vi
har 82 millioner tyskere som elsker å jobbe så mye at de knapt nok trenger betaling. De har jo ikke noe tid
til pengeintensive aktiviteter da den nøye planlagte fritiden stort sett går med til å polere hjulboltene på
Mercedesen og se på avvikende voksenfilmer iført lederhosen.
Irene er mindre dårlig stilt enn sør-europeerne til tross for at de stort sett sitter neddynget i Guinness på
en pub og traller på en folkevise. Dette er selvsagt fordi de er i besittelse av enorme reserver av gull lagret
i store gryter ved enden av regnbuene. I tillegg har de gjennomgående flaks på grunn av det nærmest
utømmelige lageret av firkløvere. De kommer nok til å greie seg.
Stopp generaliseringen
Enhver forvridning av virkeligheten skaper fallgruver når man forsøker å forstå årsaken til og den videre
utviklingen av gjeldskrisen. For ordens skyld kan vi bekrefte at både italienere og grekere liker å ligge på
stranden, drikke rødvin og slappe av i likhet med nordmenn, svensker, dansker, engelskmenn,
nederlendere, og ja, vi har til og med sett tusenvis av tyskere i Speedo ved Middelhavets bredder. Visse
kulturelle særtrekk finnes over alt, men økonomiske lover er universelle. Dersom man ser seg tjent med å
jobbe, vil de aller fleste jobbe dersom de kan. Dersom man på en enkel måte kan unngå å betale skatt vil
de fleste også gjøre det. I Hellas har det vært liten kontroll, derfor har mange latt være. Man kan ha ulike
institusjoner i ulike land, men incentiver fungerer stort sett likt. Lignende generaliseringer har tidligere blitt
brukt om for eksempel jøder og afrikanere, men i dagens samfunn er de fleste enige om at slike
karakteristikker er uriktige og upassende.
Det er ingen som vil påstå at nedsettende karakteristikker om ulike folkeslag, etniske grupper eller
nasjonaliteter, med unntak av sør-europeere, er riktige. Men positive karakteristikker av ulike grupper vil
heller ikke være riktige, selv om de ikke blir ansett som rasistiske. Og der ligger problemet. Mange
argumenterer med, irrasjonelt som det en gang er, at noen land vil greie seg pga. innbyggernes
populariserte trekk. Tyskere, amerikanere og japanere karakteriseres generelt som flittige, disiplinerte og
oppfinnsomme, og vil således ikke kunne havne i noen økonomisk krise i nærheten av den vi i dag kan
observere ellers i euro-sonen.
Standard & Poor’s
Innen kriminalromansjangeren finnes det to “skoler” av skurker. I den ene typen er skurker født onde og
er ikke annet enn nettopp en skurk. I den andre vil alle mennesker kunne bli en skurk dersom man har
tilstrekkelig sterkt motiv og anledning. Den førstnevnte varianten er i dag overført til nasjonaløkonomi. Et
slikt forenklet verdensbilde gjør at man ikke vurderer den relative risikoen riktig og man undervurderer
risikoen som ligger i sikre plasseringer. Vi har tidligere påpekt at statsfinansene i Japan, USA og Tyskland
heller ikke er skuddsikre, samtidig som de prises som om de var det. Virkelig risiko er risiko som ikke er
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priset inn i markedet. Nå har til og med Standard & Poors’s begynt å påpeke dette offentlig, noe som
selvsagt blir sterkt kritisert fra flere hold, og både fra investorer og offentlig hold blir rating-byråene bedt
om å “ligge unna” (dette skjer for så vidt ved hver nedgradering). Men inntil euro-eliten innser at PIIGSlandene ikke er noe unikt tilfelle skapt av medfødt lav økonomisk moral, men en konsekvens av tilbud og
etterspørsel, motiv og mulighet, vil ikke eurokrisen kunne løses.

KREDITTØRKEN STRUPER EIENDOMSMARKEDET
Lånemarkedet har i stor grad stoppet opp i løpet av høsten. Dette er en naturlig konsekvens av at det
europeiske bankmarkedet må rekapitaliseres mellom strengere reservekrav og sviktende utsikter for de
eksisterende engasjementene. Siden aksjekursene nå er lave kjemper alle bankene med nebb og klør om
penger i funding-markedet.
Bankenes lån er oksygentilførselen i
eiendomsmarkedet, ettersom
eiendommene typisk har blitt
finansiert med 70-80 prosent lån.
Bankkrisen velter over i
næringseiendomsmarkedet ved at
låneutmålingen blir mindre og
rentene høyere. En reduksjon i
låneutmålingen fra f.eks. 70 til 60
prosent betyr at man må skaffe til
veie 33 prosent mer egenkapital. I
tillegg til at de høyere
lånemarginene mer enn spiser opp
rentenedgangen vi har sett siden
sommeren og forvitrer
kontantstrømmene til eierne, går også prisen på egenkapitalen (eller yield-gapet) opp. Både fordi det
trengs mer egenkapital (større etterspørsel) og fordi investorer er mer risikoaverse og faktisk har mindre
kapital tilgjengelig pga. øvrige tap (mindre tilbud).
Denne effekten kom klart til syne sist lånemarkedet tørket inn, i 2008 og 2009. Da falt prisene kraftig fra
langt høyere nivåer, men det var lite som kunne omsettes pga. “tørke” i markedet. Tørke i markedet er,
og dette gjelder for alle mindre likvide aktiva, en indikasjon på at prisnivået er feil. Som nevnt tidligere;
den “ekte” markedsprisen er der kjøpere og selgere møtes til enhver tid. Begrenset menneskelig
rasjonalitet samt incentiver hos ulike bransjeaktører gjør dog at dette fenomenet stort sett bare oppstår
når prisene er på vei nedover.
Når man kombinerer dette med et relativt vanskelig utleiemarked er ikke utsiktene gode for det nærmeste
året. Dette kombinert med at vi ser mindre og mindre behov for inflasjonsbeskyttelse, senker appetitten
vår på denne aktivaklassen.
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ALLOKERING
Bankmarkedet vil trolig bli førende på utviklingen av de
fleste aktivaklasser den neste tiden, ettersom rentene gjerne
legger “gulvet” for forventet avkastning i risikoaktiva.
Plasseringer i rentemarkedet blir direkte påvirket av en
utgang i kredittpåslag på tvers av kredittkvaliteter og derfor
anbefaler vi liten eksponering mot obligasjoner og
kredittobligasjoner.
Eiendom er mer indirekte påvirket, men blir som nevnt over
likefullt påvirket. Dette i kombinasjon med at vi ser mindre
grunn til å ha inflasjonsbeskyttelse, gjør at vi velger å vekte
ned eiendom fra nøytral til undervekt.
Motstykket blir at vi velger å vekte opp til overvekt innen
alternative investeringer, ettersom aktiva avhengig av
generell makro-forbedring er lite fristende og renter i dagens
situasjon ikke er noen sikker havn.
Inntil videre opprettholder vi en nøytral vekt i aksjer. Delvis
pga. muligheter for oppgang drevet av (midlertidige)
løsninger på eurokrisen og delvis i mangel på gode alternativer.

UTVIKLING SIST MÅNED
S&P 500:
FTSE All World:
FTSE Emerging Markets:
OSEBX :
Olje:
(Alle tall i NOK)

3,4%
0,5%
-4,5%
-0,9%
6,3%

VIKTIG INFORMASJON / DISCLAIMER
De fleste grafene i denne presentasjonen er utarbeidet i Bloomberg og baserer seg på kilder som anses som pålitelige. NORCAP garanterer ikke at
informasjonen er presis eller fullstendig.
Uttalelsene i presentasjonen reflekterer NORCAPs oppfatning på utarbeidelsestidspunktet, og NORCAP forbeholder seg retten til å når som helst
endre syn uten varsel.
Denne presentasjonen skal på ingen måte forstås som en ubetinget anbefaling om kjøp eller salg av finansielle produkter. Eventuelle investeringer
må ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon og kunnskap og erfaring innen finansielle instrumenter. Enhver investering vil typisk være
beheftet med risiko, og verdien av denne vil kunne falle så vel som stige.
NORCAP påtar seg intet ansvar for tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. NORCAP, selskapets ansatte
samt ansattes og selskapets nærstående kan ha eierinteresser i nevnte produkter eller underliggende selskaper, og kan kjøpe eller selge slike
produkter.
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