Alltsedan 2008 års finanskris har vi alla lånat från framtiden. Med hjälp av NIRP
(minusräntepolicies) och ZIRP (nollräntepolicies) har centralbankerna manipulerat marknaderna med massiva injektioner från de digitala sedelpressarna
och byggt upp enorma skuldberg. Grafiken visar amerikanska, europeiska (ECB),
och japanska centralbankernas balansräkningar. Den amerikanska centralbanken (Fed) har annonserat nedskärningar men i praktiken inte åstadkommit
något av betydelse.

Samtidigt har den officiella policyn från regeringar och centralbanker varit vad
som verkligen kan benämnas ”fake news”, ekonomin går som tåget, allt är under
kontroll. Kontrollen har dock styrts av en satanisk världsordning där skuldbubblorna är skapade för att till sist spricka.
Sedan årsskiftet har också situationen långsamt börjat att förändras för att under
de senaste dygnen snabbt eskalera. Grunden till den nu växande oron på
finansmarknaderna är den senaste tidens ökande utförsäljningen av obligationer.
Grafen är från Vanguard total bond market index fund och beskriver situationen.

Utförsäljningen driver på ränteuppgången på obligationsmarknaden. Räntan på
den amerikanska 10-åriga statsobligationen anses allmänt som den viktigaste
indikatorn.

Grafen visar utvecklingen för den amerikanska 10-åriga obligationen under det
senaste året. Fredagen den 2 februari nådde den upp till 2,84 procent och närmar
sig snabbt den kritiska 3 procents nivån. (Källa Bloomberg)

De snabba ränteökningarna skakar också om börserna och då i synnerhet den
amerikanska. Grafen visar indexet för amerikanska Dow Jones under senaste
halvåret. (Källa LiveCharts)

2 februari faller
Dow Jones 2,54
procent eller 666
punkter

Som synes ger förändringarna på obligationsmarknaden kraftig påverkan på
aktiemarknaden. Klart är att något måste stoppa blödningen på obligationsmarknaden under nästa vecka.
OM, observera OM, denna utförsäljning av obligationer fortsätter och eskalerar
under den kommande veckan kommer detta att generera en snöbollseffekt och
då är detta med all sannolikhet starten på ”THE BIG ONE”, FINANSKRIS 2.0.
Ett sådant scenario är en mycket allvarlig utveckling som kommer att skaka allt
och alla. Detta scenario kommer obönhörligen att inträffa förr eller senare, frågan
är om vi nu är framme vid prologen av denna krasch? Nästa vecka kommer att
bli avgörande.
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