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Markedsordborg:
Hedge
{{Hedge er en betegnelse
for risikoafdækning, det vil sige forholdsregler mod tab
som følge af fremtidige kursændringer. Enorme hedgefonde fordeler risikoen, hvilket i praksis betyder, at der
bliver investeret i, at markedet falder.  
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Markederne
ULVEN: Danmark er tvunget til at følge europagten, for ellers kommer
”markederne”, som lige nu ser ud til at bestemme mere end politikerne

Short selling
{{En måde at tjene penge
på i et faldende marked.
Man sælger værdipapirer,
som man endnu ikke ejer.
Dette gøres i forventningen
om, at værdipapirerne senere kan købes til en lavere
kurs.
{{I praksis låner man et antal aktier eller andre værdipapirer for et lånegebyr, og
så venter man på, at kursen
på aktien falder, hvorefter
man køber aktierne tilbage,
og afleverer dem til låneren.
En særlig afart er ”naked
short selling”, hvor man ikke
låner aktierne, inden man
sælger dem.

Swap (bl.a. CDS)
{{En swap er en aftale mellem to parter om, at man
bytter rentebetalinger f.eks.
fra variabel rente til fast rente eller at man bytter valuta.
En del danske landmænd har
for eksempel swappet deres
lån til Schweizerfranc i håb
om, at den valuta faldt.  

Derivater
{{Et slags væddemål, hvor
man kan spekulere i den
fremtidige renteudvikling,
obligationer, valutaer, råstoffer eller hvad som helst andet.

Af Martin Hein
og Anne Randby Toft
christiansborg@nordjyske.dk
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arkederne leder altid efter
nyt bytte, markederne
zoomer ind, markederne
straffer ...
Sådan er retorikken i både dansk
og international politik, hvor selv
Europas statsledere sidder med
tilbageholdt åndedræt og venter
på markedernes reaktion, når de
har taget en politisk beslutning.
I sidste uge var det beslutningen
om europagten, der skulle til bedømmelse hos markederne, så
først da den gode stemning bredte
sig på børsen, kunne regeringscheferne holde weekend.
- Politikerne kommer til eksamen på markederne, for er de ikke
i stand til at skabe en sikkerhed og
tillid til, at de nok skal løse problemerne, så vil færre købe statsobligationerne, siger Anne E. Jensen
(V), der er medlem af Europa-Parlamentet og med i den arbejdsgruppe, der arbejder med regulering af markederne.
Oven på finanskrisen, som blev
udløst af amerikanske bankers vilde lånecirkus, hvor dårlige lån
blev sendt videre i store pakker for
til sidst at få hele systemet til at
bryde sammen, er der en erken-

delse af, at markederne er blevet
så store og til tider uregerlige, at
politikerne og befolkninger spørger sig selv, hvem der bestemmer.
Mød hr. Marked
Problemet med markedet er, at
der ikke rigtig er nogen, der har et
nummer til det. Markedet er i
bund og grund alle, der har penge
at anbringe i et eller andet, og dermed er det os alle sammen.
I dagligdagen er det dog professionelle investorer, der lever af at
flytte rundt på pengene alt efter,
hvor de tror, de kan få det bedste
afkast. Det er i bund og grund det
gode gamle marked, hvor prisen
på tomater stiger, hvis der ikke er
så mange af dem, og falder, hvis
der er overflod. Eller det vil sige,
sådan er det kun i teorien. Godt
nok er logikken stadig udbud og
efterspørgsel, men det er længe siden, at de summer, der bliver flyttet rundt på markederne, svarer til
tomater eller andre værdier i den
virkelige verden.
Samtidig er der skabet en masse
nye produkter, hvor man kan købe
forsikringer, derivater eller swaps
og når det som i årene op til finanskrisen sker i et tempo og udfra en filosofi om, at bare man får
solgt igen før det braser sammen,
så får markedet sit eget liv.

Per Wimmer, der i dag er ejer af
Wimmer Finansiel i London, var
børsmægler på Wallstreet og i
London i den vilde tid i halvfemserne og starten af nullerne. Det
var her dot-com bølgen for alvor
skyllede ind over den vestlige verden. Stemningen på de finansielle
markeder og børser var nærmest
euforisk, og grådighed var ikke et
fyord.
- Det var sindssyge tider, og vi
var helt frigjort fra jordnære forhold, siger Per Wimmer, der netop
har udgivet bogen ”Wall Street”
om psykologien og spillet på Wall
Street.
- Dengang levede vi ud fra tanken om, at alt, der var online, kunne vi tjene store penge på. Selskaber, der kun var ét år gamle, og
som måske bestod af fem friske fyre med en god idé i et baglokale,
kunne på ingen tid rejse 50-100
mio. dollars. Vi kunne ikke måle
traditionelt på de nye firmaer, så
vi indførte andre parametre, der
ikke havde noget med penge at gøre - for eksempel ”click per user”,
siger han og husker, at det var i
denne tid, han tjente pengene til
sin billet til rummet, som en af de
første danske rumturister.
Problemet var, at meget af det,
der foregik, var kejserens nye klæder. Da it-boblen-brast i 2003, for-

di de fem friske fyre i kælderen ikke var 100 millioner værd, var der
langt flere tabere end vindere.
- Det var desværre bygget på
luftkasteller. Der kom få vindere
ud - som eksempelvis eBay, men
de allerfleste selskaber ligger på
kirkegården, siger han.
Defekt eller perfekt
Beskrivelser af de vilde dage på
verdens børser har ikke ligefrem
været god PR, men efter et kort
pause er markederne igen i fulde
omdrejninger.
Det mærker de foreksempel i
Sydeuropa, hvor de har meget
svært ved at låne penge, og når det
lykkes, så er renten så høj, at det i
sig selv er med til at forværre problemerne. I den perfekte logik er
det et udtryk for, at markederne
afslører, hvordan landenes økonomi i virkeligheden ser ud, men selv
en af markedsfortalerne, som Anne E. Jensen, erkender, at der er et
brist.
- Der er meget psykologi i det,
for det kan ikke være rigtigt, at
lande som Spanien og Italien skal
betale det samme på deres statsgæld, som lande i Afrika, som er
ved at gå fallit. Spanien og Italien
er ikke ved at gå fallit, men det er
udtryk for en grundlæggende
mangel på tillid til, at politikerne
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kommer
har styr på noget som helst, siger
hun.
En tak længere ude på den liberalistiske fløj er der dog ingen kritik af markedet. Ole Birk Olesen
fra Liberal Alliance mener tværtimod, at markedernes regulering
af politik er noget af det mest disciplinerende, der findes.
- Vi skal faktisk glæde os over
markederne. Noget af det, der disciplinerer politik allermest er jo
angsten for, at fører man en uansvarlig politik, så vil det gøre ondt
på landet. Hvis der ikke var sådan
en disciplinerende faktor hele tiden, så ville det hele bryde sammen i et stort brag, fordi der ikke
havde været signaler om, at der
var grænser for, hvad politikerne
kunne gøre uden at det går galt,
siger Ole Birk Olesen.
Logik i mørket
For Søren Søndergaard, som er
medlem af Europa-Parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, ser verden noget anderledes
ud.
Han er ikke overraskende stærkt
kritisk overfor markederne, for
selvom han anerkender, at markedet er logisk, så peger han på, at der
reelt ikke er nogen, der kan følge logikken, når man kan spekulerer i, at

tingene går dårligt.
- En ting er sikkert - markederne
er der for at tjene penge, og de ikke
interesserede i, om det går godt i
samfundet. Man har fuldstændig
afkoblet forbindelse mellem pengene og virksomheden. Det er ikke sådan, at du som investor låner penge
til en virksomhed, og så håber du,
det går godt. Nej, du køber et
gældsbevis, og det bliver solgt videre, så ingen til sidst ved, hvad det er.
Derfor er folk ligeglade med, hvordan det går virksomhederne, for de
har for længe siden afhændet risikoen, siger Søren Søndergaard.
Konklusionen for Søren Søndergaard er, at man må skabe et alternativ til markederne, for uanset,
hvad man gør for at forebygge defekterne, så vil nogle altid regne
den ud.
- Jeg kan ikke se andre veje frem
end, at vi finder nogen måder til at
tage magten fra dem, for der vil altid være nogen et eller andet sted i
systemet, der vil finde ud af, hvordan man udnytter det, som han siger.
Problemet for Søren Søndergaard
er, at han stort set er alene med den
holdning. Markedet er kommet for
at blive, og når David Cameron var
klar til at trække Storbritannien ud
af forhandlingerne om en fælles finanspolitik i EU for at beskytte Lon-
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dons store finansielle sektor mod
regulering, så viser det også noget
om den direkte styrke markederne
har.
For Anne E. Jensen er vejen frem
derfor at spille på markedets præmisser og sørge for at tale et sprog,
der bliver forstået.
- Spekulanterne skal have en over
bærret - så kan de lærer det. Uanset,
hvor stor en bølge de kommer med,
så skal diget holde og på et tidspunkt har de tabt så mange penge,
at de holder op med at spekulere,
som hun siger.
Ikke krise, før vi har glemt igen
Det er netop den øvelse, EU gerne
vil lave, så der kommer en mur af
penge, som spekulanterne vil slå
sig på.
Det er en slags våbenkapløb, og
her kan små lande hurtigt komme i
klemme. I følge statsminister Helle
Thorning-Schmidt (S), så har Danmark ikke andet valg end at følge
eurolandenes økonomiske politik
for ellers bliver vi straffet af markederne. Derfor er der også et politiske ønske alle steder om at få en
form for kontrol og komme foran
markederne.
- Man skal være blind og døv, hvis
man ikke kan se, at det ikke fungerer perfekt. Det er vi i fuld gang
med at rydde op i, for der har været

fakta
Statsobligationer

mennesker, der ikke har kunnet
klare friheden, så nu tager vi den
igen, siger hun.
Anne E. Jensen erkender, at markedet har det med at blæse bobler
op. Sådan har det været i 500 år, fra
dengang hvor Holland oplevede tulipanboblen, hvor folk satte deres
opsparing i tulipanløg i forventning
om store prisstigninger, indtil det
gik galt, og det de havde tilbage til
alderdommen var tulipanløg. Det
samme skete i 2003 med it-boblen
og igen i 2008 med subprimelån i
USA.
- Det var en kollektiv dårskab. Nu
bliver der grebet ind, og der er en
masse mennesker, der har lært noget, så det går ikke galt, før der er
en ny generation, der ikke har lært
det, siger hun.
Per Wimmer er knapt så optimistisk. Det kan godt være, at både itboblen og den efterfølgende kreditkrise har gjort ondt, men hukommelsen på markederne strækker sig
ikke så langt tilbage, og han forudser, at vi er på den igen inden 2018.
- Det sker igen. Hvis vi ikke gør noget, så har vi en tilsvarende situation om syv år. Og det vil være den
grønne energi, der vil være katalysatoren for det. Vi vil bygge flere babelstårne ud fra tanken om, at bare
det er grønt, så er det det, man skal,
siger han.

{{De fleste europæiske lande har underskud på budgetterne. Det betyder, at landene skal låne penge, og det
gør de på finansmarkederne.
Her kan et land sælge statsobligationer. Efterspørgslen
bestemmer renten. For få dage siden solgte Holland obligationer til negativ rente eller med andre ord, så betalte
investorerne for at for lov at
låne penge ud, men den seneste tid har både Spanien
og Italien skullet betale mere
end syv procent i rente og i
Grækenland var renten i september over 100 procent.
{{En høj rente er udtryk for,
at markedet vurderer, der er
stor risiko for at miste pengene, men der er der også penge at tjene på. I Danmark så
man for nyligt, at den amerikanske hedgefond Luxor satte penge på, at Danmark ville komme på fallittens rand.
Det gjorde de ved at opkøbe
såkaldte CDS-kontrakter, som
er en slags forsikring mod, at
den danske stat går i betalingsstandsning. Dermed får
Luxor altså penge, hvis den
danske økonomi går ned.
{{At Luxor investerer i dansk
nedtur bliver af eksperter ikke isoleret set betragtet som
en problem - det er det først,
hvis andre investorer følger
efter og begynder at sælge
danske statsobligationer.
Med de enorme summer, der
kan flyttes på få sekunder,
kan hele lande vælte, hvis
der bliver skabt usikkerhed
om økonomien - velbegrundet eller ej. I Danmark er det
nationalbankens opgave at
holde øje med spekulation
og sørge for, at det er en dårlig forretning at sælge sine
statsobligationer.

