Derivat - ekonomins massförstörelsevapen
Rubriken är hämtad från ett tal som den kände finansmannen Warren Buffett
höll redan 2003. Buffett hävdade att sådana ytterst komplexa system är
tidsinställda bomber och finansiella massförstörelsevapen som kan skada inte
bara sina köpare och säljare utan även hela det ekonomiska systemet. Buffett
menade till och med att vissa derivatinstrument verkar ha utarbetats av
galningar. Under de nio år som förflutit sedan dessa uttalanden gjordes har
handeln med derivat genomgått en explosionsartad ökning.
Lindsey Williams varnade tidigare i år för att signaler från Eliten talar om att det
är derivatmarknaden som vi skall hålla under uppsikt och att det är från denna
handel som den ekonomiska kraschen kommer att genereras. Under maj
månad har vi också sett de första tecknen på detta då JP Morgan gjort stora
förluster i derivater. Vi skall i den här artikeln försöka ge en kortfattad förklaring
till derivat och framför allt klargöra vilka enorma risker och stora summor som
finns förknippade med denna handel.
Derivat kommer från engelskan derive (härleda) vilket beskriver ungefär vad det
handlar om. Ett instrument vars pris är härlett från ett underliggande värde, dvs
en tillgång i exempelvis aktier, obligationer, råvaror etc. Exempel på derivat är
optioner, terminer och swappar.
Ofta framställs derivat som försäkringar vilket till viss del kan var rätt. Ett aktuellt
exempel på vad som kan beskrivas som en försäkring är de CDS-avtal som
tidigare i år var aktuella i samband med den grekiska situationen. En Credit
Default Swap (CDS) är ett derivatkontrakt där köparen försäkrar sig mot
kreditförluster (i greklandsfallet statsobligationer) i samband med exempelvis
en konkurs. Köparen gör utbetalningar till säljaren fram till förfallodagen för
kontraktet. I gengäld är köparen, i händelse av en konkurs, (eller som i fråga om
Grekland en "roll over" eller omstrukturering) berättigad till ersättning för
förlusten från säljaren av kontraktet, i allmänhet en bank eller ett finansinstitut. I
greklandsfallet fanns farhågor om att vissa banker skulle vara så kraftigt
exponerade mot grekiska CDS-avtal att de skulle råka i kreditsvårigheter vilket
dock inte skedde.
Derivatkontrakt kan i vissa fall också fresta köparen att försöka "framtvinga"
eller skapa en situation där ett avtal förfaller till betalning då detta kan vara en
mer fördelaktigt ekonomiskt utfall för köparen. Detta inte minst då det är möjligt
att spekulera i derivat utan att köpa den underliggande investeringen, så
kallade "nakna kontrakt". Flera politiker har också kritiserat dessa kontrakt då
det anses att dessa har fördjupat den aktuella greklandskrisen. Många anser
också att derivathandeln var en viktig bidragande orsak till finanskrisens
utveckling.
En stor del av derivathandeln sker också som OTC-handel vilket ytterligare
försvårar överblicken av handeln. Det finns bokstavligen ingen ekonomi i
världen som vet hur derivatpengar strömmar eller hur systemet fungerar då
handeln dessutom ofta sker under mikrosekunder och sköts av datorer.
I ett försök att stävja den hårt kritiserade OTC-handeln med derivat har EU
under våren antagit en ny lagstiftning gällande regler som syftar till att göra
handeln säkrare och öppnare, en åtgärd som har små möjligheter att nå
framgång.
Detta var en mycket kortfattad beskrivning av derivathandeln, en handel som
växer näst intill okontrollerat och riskerar att krascha hela världsekonomin. Vi
skall nu titta på storleken av denna derivathandel och försöka förstå
konsekvenserna av en kollaps av denna marknad. Till vår hjälp tar vi
organisationen Demonocracy som gjort en mycket bra och lättförstålig
illustration över derivatexponeringen. Vissa revideringar av originaltexten har
gjorts av artikelförfattaren.
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Det totala värdet på samtliga världens OTC-derivat uppskattas till cirka $700
biljoner eller tre gånger totalsumman för våra nio bankers derivatkontrakt. Detta
motsvarar tio gånger den globala bruttonationalprodukten. IMF redovisar
världens samlade BNP för 2011 till $69,7 biljoner. Färsk statistik från maj 2012
visar också att andelen osäkra fordringar i derivatkontrakt anses ha ökat under
2011 och ligger nu på samma nivå som innan 2008 års finanskris, något som
underblåser riskerna på den aktuella marknaden.
Alla förstår säker att den skapade bubblan i derivatkontrakt är något som står
över alla andra ekonomiska risker och att när denna bubbla spricker så medför
detta med största sannolikhet att världens finansiella och ekonomiska system,
så som vi känner det i dag, också kommer att kollapsa. Vad vi nu beskådar är
människans girighet blottad i hela sin ömklighet.
En nykonstruerad världsekonomi kommer att vara signerad antikrist och vara så
utformad att allt och alla kommer att drabbas av en minutiös kontrollapparat
eller för att använda mantrat signerat "The Global Elite" - "The name of the
game is control."
Tankarna går osökt till Jakobs brev och följande verser: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jak 5:1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma
över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld
och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld.
Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna
som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren
Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på
slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde
inget motstånd mot er.
7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt
väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också
ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. 9 Klaga inte på
varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren. 10
Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt
uthärda lidanden. 11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs
uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på
kärlek och barmhärtighet.
Mvh Rune
Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills
den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens
ankomst är nära. 9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står
utanför dörren. 10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att
tåligt uthärda lidanden. 11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs
uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och
barmhärtighet.

