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USA tester
investorernes nerver
Den amerikanske stat løber tør for penge omkring den 29. september,
hvis kongressen ikke tillader, at staten må låne flere penge.
Det bruges nu i et politisk spil.

Af Kim Fæster, Senior Makroøkonom, Jyske Bank

USA er igen på vej til at teste investorernes nerver. Politikere skal hæve
gældsloftet, sådan som de har gjort så mange gange før. Men denne gang
bliver det lidt mere vanskeligt end normalt, og hvis det ikke lykkes, kan
det i sin yderste konsekvens føre til recession i USA, markante kursfald
på aktiemarkederne og en groggy, global økonomi.
Den amerikanske stat løber tør for penge omkring den 29. september, hvis politikerne i kongressen ikke tillader, at staten må låne flere penge. Det skyldes,
at amerikanerne har et såkaldt gældsloft, der lægger en begrænsning på, hvor
meget gæld den amerikanske stat må have. Da staten bruger betydeligt flere
penge, end den får ind i indtægter, bliver den løbende nødt til at låne for at
dække underskuddet. Så fra tid til anden rammer gælden gældsloftet, og man
bliver derfor nødt til at løfte gældsloftet. Det er kongressen, der har ansvaret
for at hæve gældsloftet, og det har de faktisk gjort 78 gange siden 1960.
Det går dog ikke altid smertefrit. Tilbage i juli/august 2011 brugte republikanerne gældsloftet til at tvinge Obama og demokraterne til store offentlige besparelser, og gældsloftet blev først hævet i sidste øjeblik. Kreditratingbureauet
S&P sænkede efterfølgende USA’s kreditværdighed for første gang nogensinde,
og hele forløbet førte til kursfald på amerikanske aktier på 18%, og den 10-årige
amerikanske rente faldt et procentpoint.
Hvad nu hvis
Hvis gældsloftet ikke bliver hævet, vil det som nævnt have betydelige konsekvenser for de finansielle markeder og den globale økonomi, herunder den
danske. Det betyder, at staten ikke kan betale alle sine regninger. Allerede
den 2. oktober skal finansministeriet betale ca. 120 mia. dollar, og det vil
være umuligt uden en forhøjelse af gældsloftet. Dermed går USA i betalingsstandsning, og det kan føre til en markant nedjustering af USA’s kreditværdighed. Og jo lavere kreditværdighed, desto højere rente skal man normalt
betale. Derfor er der i princippet risiko for en betydelig rentestigning på amerikanske statsobligationer. Det vil føre til markante kursfald på de globale aktiemarkeder, og uroen og kursfaldene på aktiemarkederne vil udløse en recession
i USA og bremse den globale vækst markant. Da Danmark er meget afhængig
af eksporten, vil lavere global vækst også ramme dansk økonomi relativt hårdt.
Dertil kommer, at mange danske investorer vil lide under aktiekursfaldene, og
det kan bremse privatforbruget og investeringerne i Danmark.
Effekten på renterne i USA er dog usikre, da investorerne traditionelt søger mod
statsobligationer i tider med uro på de finansielle markeder og dermed presser
renten ned igen. Samtidigt vil den amerikanske centralbank både sænke renten
og genoptage sit opkøb af statsobligationer. Men massive kursfald på aktiemarkedet slipper vi nok ikke for.
Så derfor sker det forhåbentligt ikke
Som det fremgår, er konsekvenserne af ikke at hæve gældsloftet særdeles
ubehagelige. Derfor er der en rigtigt stor sandsynlighed for, at det ikke sker.
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Men vi kan desværre ikke udelukke det helt. Det er ligesom med krige – de
forekommer desværre også fra tid til anden, selvom de er ødelæggende for
alle parter.
Risikoen for, at politikerne i kongressen ikke får hævet gældsloftet, er også
steget, fordi arbejdsklimaet mellem de to partier i kongressen er elendigt, og
kongressen ofte udskyder beslutningerne til det sidste øjeblik. Kongressen er
først tilbage fra ferie den 5. september. Derefter har de kun 12 arbejdsdage,
inden gældsloftet skal hæves. Og politikerne har i forvejen rasende travlt i
øjeblikket: der er forhandlinger om sundheds- og skattereformen samt infrastrukturinvesteringer, og så mangler senatet at godkende mange af Trumps
politisk udpegede embedsmænd.
Vil Trump betale prisen?
Det politiske spil gør det heller ikke nemmere. Demokraterne er sure på
republikanerne, fordi republikanerne blokerede for mange demokratiske tiltag de sidste seks år under præsident Obama. Og nu skal der betales tilbage.
Samtidigt er republikanerne afhængige af stemmer fra demokraterne, selvom
de har flertal i begge kamre i Kongressen. De mest højreorienterede republikanere nægter nemlig at stemme for en forhøjelse af gældsloftet. Så spørgsmålet
er, hvor meget en forhøjelse af gældsloftet kommer til at koste Trump og republikanerne, og om de er villige til at betale demokraternes pris. Det, tror vi
dog, bliver tilfældet, fordi republikanerne ellers vil få skylden for en betalingsstandsning, da de både har flertallet i kongressen og præsidentposten.
Kan man forhindre det?
Politikerne har stadig et par muligheder for at forhindre katastrofen, selv hvis
gældsloftet ikke bliver hævet. De kan prioritere betalinger af renter og afdrag
på statsgælden på bekostning af andre betalinger. Ifølge to ud af de tre store
ratingbureauer vil det ikke føre til en nedjustering af USA’s kreditværdighed,
hvis blot USA fortsætter med at betale af på deres gæld. Men det vil helt sikkert
give investorerne nervøse trækninger, fordi metoden aldrig er blevet prøvet før,
og det kan være ulovligt. Det vil også føre til politiske problemer, hvis staten
vælger at betale japanske og kinesiske investorer på bekostning af amerikanske pensionister. Kongressen kan også vedtage en lille forhøjelse af gældsloftet
og dermed give dem mere tid til at forhandle. I den sjove ende har man også
foreslået, at finansministeriet udsteder en mønt af platin til en værdi af
1.000 mia. dollar, og lader Fed købe denne. Det har Fed dog nægtet.
Kreditratingbureauet S&P advarer om, at hvis den amerikanske kongres ikke
hæver gældsloftet, vil det udløse en recession værre end den, der fulgte efter
Lehman Brothers kollaps (som bidrog til finanskrisen). Kongressen skal hæve
gældsloftet inden den 29. september i følge finansminister Steve Mnuchin for
at undgå en amerikansk betalingsstandsning.
Vi venter, at gældsloftet bliver hævet, men også, at det – som næsten sædvanligt – sker i sidste øjeblik. Det kan godt give lidt bølgegang på de finansielle
markeder. Orkanen Harvey, der har ramt Houston-området, kan få forhøjelsen
af gældsloftet til at glide lidt lettere igennem kongressen. Den republikanske
ledelse forsøger at kæde gældsloftet sammen med bevilling af penge til de
mange orkanramte. Det gør det vanskeligt at stemme imod forhøjelsen af
gældsloftet, fordi man så også stemmer imod nødhjælp til orkanofrene, og det
må være tæt på politiske selvmord.
Spillet om gældsloftet kan også påvirke Fed, som mødes den 19. og 20. september, altså ti dage før bevillingen skal forlænges, og ni dage før gældsloftet
skal hæves. Under kriser har Fed en tendens til at træde ud på sidelinjen og
observere, om krisen har effekter på realøkonomien og inflationen. Hvis det
ikke er tilfældet, fortsætter de den pengepolitiske linje. Vi venter fortsat, at
Fed annoncerer en nedtrapning af balancen på mødet i september og en
renteforhøjelse i december.
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Fyrer Trump de
finansielle markeders
bedste veninde?
Hvem er i spil til den meget betydningsfulde post
som præsident for den amerikanske centralbank (Fed)?

Af Kim Fæster, Senior Makroøkonom, Jyske Bank

Trump står over for en af de vigtigste beslutninger i relation til de finansielle markeder. Han overvejer at udpege en ny præsident for den amerikanske centralbank i stedet for Janet Yellen. Og med den indflydelse på
de finansielle markeder, der er knyttet til stillingen, har hans beslutning
langtrækkende implikationer. Trump har annonceret, at han vil tage sin
beslutning om en eventuel ny Fed-præsident i slutningen af året.
Yellens periode som præsident for Fed udløber i starten af 2018, og dermed kan
Trump indsætte en ny præsident for Fed. Under valgkampen var Trump meget
kritisk over for Yellens og Feds pengepolitik, som han mente var alt for gunstig
over for daværende præsident Obama. Trump har dog efter valget dæmpet
kritikken og vil ikke afvise at give Yellen endnu en periode. Imidlertid er der
kommet en stærk udfordrer i form af Trumps økonomiske rådgiver, Gary Cohn.
Ifølge rygterne kan han få præsidentposten i Fed, hvis han vil. Han er dermed
favoritten til posten i øjeblikket. Men foreløbig er Cohns opmærksomhed rettet
mod forhandlingerne med kongressen om skattelettelser. Derfor er det usikkert, om han ønsker at skifte til Fed. Der er også et par outsidere til posten, og
fælles for dem er, at de ønsker en strammere pengepolitik og dermed højere
renter. De tre konkurrenter til posten har vi valgt at kalde ”The Good, the Bad
and the Ugly” efter Sergio Leones berømte Western-film.
The Good – Janet Yellen
Janet Yellen er helt oplagt ”den gode” i dette selskab. Som nuværende
Fed-præsident repræsenterer hun kontinuiteten og erfaringen, og hun kan
også betegnes som de finansielle markeders bedste veninde. Fed har under
hendes lederskab været meget tilbageholdende med at hæve renten til trods
for, at øko-nomien har været inde i et fornuftigt opsving, hvor arbejdsløsheden
er faldet meget kraftigt. Fed har også under hendes post hjulpet de finansielle
markeder med at gyde olie på vandene, når der var uro på markederne. Hun
betegnes normalt som en due, hvilket vil sige, at hun normalt hælder til at
holde renten på et lavt niveau. Det er naturligvis noget som både aktiemarkedet og Trump er glade for. Yellen har også fortsat den demokratiseringsproces,
som hendes forgænger, Bernanke, påbegyndte. Hun taler således med de fleste
medlemmer af Feds rentekomite og forsøger at tage hensyn til alle, når der
tages rentebeslutninger.
Yellen er 71 år gammel og er økonom med en phd. Hun har oprindeligt forsket i
arbejdsmarkedspolitik, men efter mange år i Fed-systemet er hun også ekspert
i pengepolitik. Som nævnt er hun ikke i kridthuset hos Trump, men hun har
heller ikke forsøgt at forbedre samarbejdet. Fed har således accelereret renteforhøjelserne efter Trump er blevet valgt. Fed hævede renten en gang om året
i de to sidste år, hvor Obama sad, men de har allerede hævet renten tre gange
siden Trump er blevet valgt. Yellen har også talt imod en lempelse af de regler,
som regulerer den finansielle sektor, og det er regler, som Trump vil have
lempet.
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The Bad – Cary Cohn
Gary Cohn har efterhånden vundet sig et ry som den vigtigste person i økonomiske spørgsmål i Trumps administration. Da der gik rygter om, at han ville
træde tilbage, faldt aktiemarkedet af frygt for udsigten til manglende skattelettelser. Gary Cohn vil på flere måder være en unik figur i Fed, og det er ikke
nødvendigvis positivt ment. Efter vores vurdering risikerer Cohn simpelthen at
være for forskellig fra de andre medlemmer af Fed-komiteen, og det kan skabe
spændinger i rentekomiteen.
Cohn er ordblind og læser derfor sjældent ret lange notater. Og det er usædvanligt i Feds rentekomite, hvor flere medlemmer har stor appetit på lange
teoretiske notater fyldt med matematiske ligninger og græske bogstaver. Han
vil også være den første ikke-økonom på posten som Fed-præsident i mere
end 40 år. Og hans manglende kundskaber inden for makroøkonomisk teori og
pengepolitik har allerede udløst kritiske bemærkninger fra menige medlemmer
af Feds rentekomite.

The Bad
– Gary Cohn

”Cohn er ordblind og
læser derfor sjældent
ret lange notater”

Han har til gengæld et særdeles omfattende kendskab til de finansielle
markeder efter at have arbejdet hos Goldmann Sachs i 26 år. Det vil helt sikkert
være en fordel. Hos Goldmann Sachs arbejdede han sig op fra handelsgulvet
til positionen som nummer to efter den ordførende direktør. Det gør, at Cohn
er vant til at tage de hårde beslutninger, men også, at han næppe vil tage så
meget hensyn til synspunkter fra de øvrige Fed-medlemmer, som Yellen gør.
Kilder, som kender ham godt, siger, at han har en relativ aggressiv personlighed
i samspillet med andre. Andre kilder tilføjer, at Cohn tager beslutninger med
maven, og det vil også afvige fra Feds normale metode, hvor man bruger flere
måneder på at diskutere nye tiltag. Det kan skabe spændinger internt i Feds
rentekomite, og vi kan komme til at se flere stemmer imod Feds rentebeslutninger fra medlemmerne af Feds rentekomite.
Cohn er et næsten ubeskrevet blad rent pengepolitisk, men han har dog kritiseret Yellen for at hæve renten tilbage i 2015. Det tyder på, at han også vil
være tilbageholden med at hæve renten, og det vil sige, at han også vil placere
sig blandt de pengepolitiske duer. Der er således ikke udsigt til ændringer i
Feds rentepolitik på kort sigt, hvis Cohn overtager posten efter Yellen. Der, hvor
vi kan se en forskel på lidt længere sigt, er i forholdet til de finansielle markeder. Qua sin arbejdsmæssige opvækst på de finansielle markeder vil Cohn
sandsynligvis tage endnu mere hensyn til de finansielle markeder, end Yellen
gør. Det er således let at forestille sig, at Cohn vil være hurtigere til at gyde
olie på vandene, når der opstår uro på markederne, end Yellen er. I fagsproget
hedder det, at den såkaldte Cohn-put er større end den nuværende Yellen-put.
Cohn har også talt for at lempe reguleringen af den finansielle sektor, som
Obama indførte efter finanskrisen. Cohns holdning flugter godt med Trumps
synspunkter, men næppe med de nuværende Fed-medlemmers.
The Ugly – John B. Taylor eller ligesindede
Der er flere outsidere til præsidentposten i Fed, og de vil alle hæve renten hurtigere end både Yellen og tilsyneladende også Cohn. Outsiderne omfatter bl.a.
John B. Taylor, hvis teori om hvordan Fed bestemmer renteniveauet, tilsiger en
rente i underkanten af 4%. Det er betydeligt højere end det nuværende niveau
på 1 – 1,25%. Der er også Kevin Warsh, som er tidligere medlem af Feds rentekomite. Han har kritiseret Fed for deres kvantitative lempelser.
Hvis Trump overrasker og udnævner nogle af outsiderne, vil det være en
ubehagelig overraskelse for de finansielle markeder og specielt for rentemarkedet. Det skyldes, at rentemarkedet i øjeblikket først forventer den næste renteforhøjelse i slutningen af 2018, og udsigten til mere aggressive renteforhøjelser fra Fed med en outsider i spidsen, vil løfte renterne både i den korte og lange
ende.
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Boligboble
eller ej

De stigende boligpriser giver frygt for en ny boligboble og dermed
en ny krise – men er det en boligboble, vi ser?

Af Mikkel Høegh, Boligøkonom & afdelingsdirektør Mikkel Høegh, Jyske Bank

Et afkast på godt 80% over en 8-årig periode – det lyder næsten for godt
til at være sandt. Ikke desto mindre er det det afkast som lejlighedskøbere i København og Frederiksberg kommune har fået på deres investering, hvis de har købt lejligheden, da priserne var lave i 2009.
Det kraftige afkast giver naturligvis associationer til de glade dage i nullerne,
og derfor handler den verserende boligdebat da også i høj grad om boligbobler.
Ingen ønsker at tiden op til finanskrisen skal gentage sig, og derfor står uafhængige eksperter, embedsapparatet og ikke mindst Nationalbanken – der
fik kritik for at have overset den forrige krise – nærmest i kø for at advare om
boligbobler. Og i kø for at lave nye regler, der skal afmontere en eventuel
boligboble.
Det, som kan retfærdiggøre indsatsen, er, at det er vanskeligt at observere
bobler, før end de er sprunget. Når det er sagt, bør man holde fast i proportionerne, og lidt flere nuancer i debatten ville også være glædeligt.
Lidt fakta
Over det seneste år er lejlighedspriserne steget med godt 10% i København,
7,3% i Odense, 6,5% i Århus og 6,7% i Aalborg. Alt i alt kraftige prisstigninger,
der overstiger den fremgang folk har i deres indkomster. Det er klart, at stiger
boligpriserne mere end indkomsterne i en længere årrække, så bør man være
opmærksom. Det er indkomsten, folk skal bruge til at dække deres udgifter til
at bo i en bolig. Men i kortere perioder er det dog ikke underligt, at de to ting
ikke nødvendigvis følges ad. I den forbindelse spiller renten en ret stor rolle.
Ser man aktuelt på, hvor stor en andel af danskernes indkomst, der bruges på
boligforbrug, er dette tal lavt sammenlignet med nullerne. Det skyldes, at renten bare er faldet og faldet, og dermed er den finansierede pris på en bolig også
blevet lavere. Tilsvarende er de boligprisstigninger, vi aktuelt ser, også lave i
forhold til udviklingen i nullerne, hvorfor det ikke er rimeligt at sammenligne
den aktuelle udvikling med udviklingen i nullerne.
Som nævnt er lejlighedspriserne i København steget med godt 80% over en
8-årig periode, men i nullerne steg lejlighedspriserne med 300% over en tilsvarende årrække. Lignende udviklinger kan man finde i alle de andre større byer.
Tillægger man her, at det samlede realkreditlån er steget mindre i den seneste
periode, at fast rente og afdrag er mere udbredt, og endelig at beskæftigelsen
også er steget, så har vi en ganske betryggende forklaring på udviklingen. Set
i dette lys, må jeg indrømme, at jeg ikke er helt så bekymret for en eventuel
boligboble som visse andre.
Det mest bekymrende
Faktisk er jeg mest bekymret for, om de mange regulative tiltag, der er kommet
imod bobledannelse, kan virke stik modsat og foranledige prisfald og dermed
starte en negativ spiral.

”De mange regulative
tiltag, der er kommet
imod bobledannelse,
kan virke stik modsat
og foranledige prisfald og dermed starte
en negativ spiral”

Det kan således nærmest gå hen og blive en selvopfyldende profeti. Det første
indgreb, der kom, var nok det mest fornuftige, idet det handlede om, at boligejerne også skal have hånden på kogepladen. Kommende boligkøbere skal
således mindst indskyde 5% som egenkapital. Tjek ved det! Og spørgsmålet er
om det ikke var nok? Forslaget har ikke rigtigt virket endnu, idet renten bare
er faldet, siden dette krav blev indført.
Ud over denne regel om 5% egenkapital har man også indført en boligskattepakke. En pakke, der i særlig grad rammer lejlighederne hårdt. Isoleret set vil
boligskattepakken give anledning til prisfald på helt op til 10% på lejlighederne.
En direkte konsekvens af, at SKAT mener det har undervurderet lejlighedsværdierne med op til 300%.
Der er indført diverse begrænsninger i forhold til brugen af lån med variabel
rente. Der er således i dag regler for, hvor stor en andel af låntagerne, der må
have lån med variabel rente og afdragsfrihed. Ligesom der er regler for, at folk
skal kreditvurderes til at købe bolig med fastrente dog minimum en rente på
4%. Det betyder, at man forsøger at tage brodden af de prisstigninger, som lav
rente bør give anledning til. Og endelig er der de nyeste tiltag, som siger, at kun
15 pct. af ny udlånet må være med variable rente eller afdragsfrihed, hvis der
er tale om en høj belåning. Hvert eneste at disse tiltag vil alt andet lige have
en opbremsende virkning på boligmarkedet.
Problemet skal bygges væk
En af de ting, der forandrer sig med hastige skridt over de kommende år, er
befolkningssammensætningen. Alene i København vil der komme 100.000
flere indbyggere over de kommende 10 år, hvis man skal stole på befolkningsfremskrivningerne. I Århus vil der komme godt 40.000 flere, og her har byen
endda en målsætning om at tiltrække flere borgere og holde på de mange studerede, der kommer til byen hvert år. Også andre byer har nogle ret høje tal, når
man ser på den demografiske udvikling. Det betyder, at boligefterspørgslen i
byerne vil være stor i mange år frem.
Konsekvensen af dette er, at vi i mange år frem – on and off – kommer til diskutere boligboble, og at vi løbende vil se endnu flere mærkværdige regulative
tiltag.
Men problemet skal, efter min bedste overbevisning, ikke kureres med lovgivning, nej, det skal bygges væk. Udbuddet af boliger matcher simpelthen ikke
efterspørgslen, derfor skal vi have gang i endnu flere kraner. Set med en boligøkonoms briller er det kun glædeligt, at byggekravene tårner sig op i alle de
større danske byer. Og det skal de blive ved med i nogen tid endnu.
Billigste renteværn: Betal afdrag
Hvad så, hvis man står og skal købe en lejlighed? Hvad skal man så være
opmærksom på? En god ting at have i baghovedet er, at de steder, hvor priserne
er steget meget over en kort periode, vil priserne også kunne falde meget over
en kort periode.
Nogle steder er mere prisfølsomme end andre. Det vil typisk være de hotteste
steder, som indre Nørrebro, Østerbro og Frederiksberg, når vi taler København.
Der er Århus midtby og havnen i Aalborg. Det betyder dog ikke, at man skal
afholde sig fra at købe en bolig her, men man skal være opmærksom på, at
det kan gå op og ned. Også selv om den underliggende struktur – altså
demografien – taler for at det kun går op. Derfor skal man disse steder købe
en bolig for at bo der og ikke for at score en hurtigt gevinst. Har man det som
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hovedregel, vil man i langt de fleste steder komme afsted med skindet på
næsen. I den forbindelse bør man også tænke frem – hvor længe kan en bolig
forventeligt løfte ens behov? Bør man måske købe en treværelses lejlighed, der
typisk vil være billigere pr. kvadratmeter end en toværelses og måske så gå en
lille smule på kompromis med beliggenheden?
Det næste gode råd er, at forholde sig til, at det nok er mest sandsynligt, at
renten fra nuværende niveau stiger fremfor at falde. Sørger man for at have
plads i økonomien til at betale højere rente, kan man også komme igennem
vanskelige tider med skindet på næsen og dermed ikke blive tvunget til at
sælge i en tid, hvor omsætningen måske er lav. Den billigste måde at sikre sig
mod rentestigninger på er ved at betale afdrag. Et råd mange boligejere over
de sidste par år har taget til sig. Men der er også andre måder, hvorpå man kan
opnå beskyttelse.
Alt i alt er jeg af den overbevisning, at boligmarkedet er langt mere robust end
sit rygte. Så nej, det er ikke en boble, vi ser. Det skader naturligvis aldrig at
tage sine forbehold. Noget af det, man skal tage forbehold for, er ganske givet
den tsunami af regler og skatter, der rammer lejlighedsmarkedet.

“Ser man aktuelt på, hvor stor
en andel af danskernes indkomst,
der bruges på boligforbrug, er dette tal
lavt sammenlignet med nullerne.
Det skyldes, at renten bare er faldet
og faldet”

