De piek van de grootste zeepbel aller tijden is bereikt
Dinsdag, 30 april 2019 22:07

Net zoals in 2008 ziet de Amerikaanse Federal Reserve geen reden om ons zorgen te
maken en voorziet het geen recessie in 2019.
Waarom maken ze dan een 180 graden draai in hun financiële beleid?

Casey Research is een Amerikaans bedrijf dat zich namens haar klanten (investeerders)
bezighoudt met onderzoek naar de markten.
De analisten van dit bedrijf weten heel vaak bepaalde dingen juist te voorspellen en zo
schreven wij in 2016
een artikel waarin een partner in Casey Research, Nick Giambruno, voorspelt dat Italië één van
de grote (financiële) zorgenkinderen voor de wereld gaat worden.
Nu, drie jaar later, zien we in Italië inderdaad dingen gebeuren die erop wijzen dat daar beho
orlijk spectaculaire ontwikkelingen gaande zijn.
Nu komt Nick met een nieuwe waarschuwing en die zegt dat we de volgende financiële
ineenstorting/crisis waarschijnlijk veel sneller zullen meemaken dan we denken.
Hij schrijft onder andere het volgende:
In 2008 waren de mensen die het volledig bij het verkeerde eind hadden met het voorspellen
van de koers van de economie de mensen van de Federal Reserve.
Tot zelfs enkele maanden voordat de ramp echt toesloeg liep de FED luidkeels dat er absoluut
niets was om ons zorgen over te maken.
De toenmalige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, zei in januari 2008: “De Federal Reserve
voorziet op dit moment geen recessie”. In juli van dat jaar zei hij, kort voordat twee grote
Amerikaanse ondernemingen door de overheid moesten worden gered, dat Fannie May en
Freddie Mac absoluut geen enkel gevaar liepen.
Ook de rest van de wereld verkeerde in een jubelstemming, want wat kon er misgaan?
We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe een en ander is verlopen.
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Het punt wat Nick maakt is dat mensen op het hoogtepunt van de zeepbel bovenstaand soort
belachelijke commentaren gaven en dat we vandaag de dag veel gelijksoortige geluiden horen
zoals in 2008.
Nick Giambruno gaat verder met dat hij denkt dat we ons nu op het hoogtepunt bevinden van
de grootste zeepbel ooit in de geschiedenis van de mensheid en dat het punt waarop deze uit
elkaar gaat spatten dichterbij is dan we denken.
Net zoals in 2008 zegt de huidige voorzitter van de Fed, Jerome Powell, dat hij voor 2019
geen recessie voorziet.
Ondanks alle optimistische geluiden van Powell heeft de FED onlangs wel een 180 graden
draai gemaakt in haar beleid die zo niet zou zijn gedaan als alles er inderdaad zo rooskleurig uit
zag.
Na het bijdrukken uit gebakken lucht van een fenomenale hoeveelheid extra geld na de
financiële crisis, was de FED vorig jaar weer begonnen met het terug halen van dat geld uit de
markt.
Ze doen dit door vanaf 2015 niet langer onbeperkt geld bij te maken, obligaties en aandelen te
verkopen en de rente in stappen te verhogen. Op deze manier verdwijnt er geld uit de markt.
Sinds december 2015 is de rente dan ook gestaag en in kleine stapjes verhoogd en ook vorig
jaar gebeurde dat nog 4 keer. Afgelopen december zei de FED dat ze de rente nogmaals 2 keer
zou verhogen in 2019.
Maar, vorige maand liet de bank weten de rente dit jaar waarschijnlijk helemaal niet te
verhogen en slechts 1 keer in 2020.
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