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Solid jobvækst viser stærkt arbejdsmarked og stadig 
meget at gøre for Fed 
Jobvæksten i oktober var igen ganske solid, og det viser, at ganske vist er 
væksten i USA aftagende, men det går langsomt. Og med en jobvækst på 
261 T i oktober er jobvæksten stadig noget stærkere end gennemsnittet 
mellem finans- og coronakrisen. Fed forsøger at dæmpe jobvæksten, og 
man må sige, at med dagens jobrapport in mente, så er der stadig noget at 
arbejde med for Fed. Der er således udsigt til yderligere rentestigninger fra 
Fed. Arbejdsløsheden steg lidt overraskende i oktober, men den har været 
stabil i de seneste måneder. Lønstigningerne var en spids stærkere end 
ventet i oktober, men de er fortsat betydeligt under inflationen. 

Jobvæksten på 261 T var bedre end forventningen på 193 T, og samtidig blev 
jobvæksten oprevideret med 29 T i de to foregående måneder. Jobvæksten af-
tog 54 T fra september til oktober, men disse tal er ganske volatile. Hvis man i ste-
det ser på den gennemsnitlige jobvækst de seneste tre måneder, så var den knap 
300 T. Det er en nedgang ift. knap 400 T i 2. kvt. Til sammenligning var jobvæksten 
i perioden 2012-19 lige under 200 T i gennemsnit, så arbejdsmarkedet er fortsat 
ganske stærkt.  

Jobvæksten i de mest cykliske sektorer (industri, byggeri, handel og transport 
samt erhvervsservice) var nogenlunde stabil på 100 T i de seneste tre måneder. 
Det er dog en nedgang ift. 162 T i 2. kvt. Jobvæksten aftog især i den private sek-
tor (233 T), og her skruede især restauranter ned for ansættelserne. Byggeriet, 
forretningsservice, uddannelse og sundhed dæmpede jobvæksten i oktober ift. 
september. Handel og transport ansatte til gengæld flere hvilket også var tilfæl-
det for industrien og det offentlige.  

Vi venter især, at byggeriet, ejendomsmæglere, handel, transport, forretnings-
service samt industrien vil reducere ansættelserne i de kommende måneder, og i 
løbet af 2023 er der udsigt til et fald i den samlede beskæftigelse. Vi holder en del 
øje med om fyringerne spreder sig til middelklassen, da det kan sætte boligmar-
kedet og især -priserne under ekstra pres.  

Figur 1: Jobvæksten er svagt aftagende, men stadig over niveauet mellem fi-
nans- og coronakrisen  
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Arbejdsløsheden steg 0,2 %-point til 3,7 %, men den er svinget frem og tilbage 
mellem 3,5 % og 3,7% i de seneste 4 måneder. Stigningen i arbejdsløsheden kom, 
fordi 22 T forlod arbejdsmarkedet, mens 328 T mistede jobbet i den undersø-
gelse. Der er to opgørelser af beskæftigelsen i jobrapporten, men vi fokuserer kun 
på den fra virksomhederne. Antallet af arbejdsløse steg 306 T, og hele arbejdsløs-
hedskøen var 6 mio. 

Lønstigningerne var lidt højere end ventet. De gennemsnitlige lønninger steg 0,4 
% i oktober (ventet 0,3 %).  Ret beset var lønstigningen i oktober lige på gennem-
snittet for det foregående 6 måneder. Det er fortsat overraskende, at en realløns-
tilbagegang og et meget stramt arbejdsmarked ikke øger lønpresset. Årsstig-
ningstakten faldt yderligere til 4,7 %, og dermed er reallønsfaldet på 3,5 %-point, 
og det presser forbrugerne. En del af forklaringen på de moderate lønstigninger 
kan være skift i sektorerne. De sektorer, hvor man ansætter mange, oplever mo-
derate lønstigninger, mens de sektorer, der fyrer, oplever høje lønstigninger. Løn-
stigningerne aftog i medier, mens ansatte indenfor engros kunne glæde sig over 
en tungere lønpose.  

Den gennemsnitlige arbejdstid var uændret på 34,5 time for 5. måned i træk. Det 
er også en af de ting, som vi holder øje med i relation til en mulig recession. Det 
er nemmere at sætte ansatte ned i tid end at fyre dem, og derfor vælger virk-
somhederne ofte den løsning først. Men der var ingen tegn på det i jobrappor-
ten. 
 
Figur 2: Lønstigningerne er fortsat moderate, selvom arbejdsløsheden er meget 
lav 
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Vigtig Investorinformation 
Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK-17616617) er under tilsyn af Finanstilsynet. 
Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner foretaget på bag-
grund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må ikke 
kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. 

Interessekonflikter 
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forret-
ningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. 
Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretninger 
o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i de papirer, der analyseres og vil ofte have et 
forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen. 
Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet). 
            
Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: 
https://jyskebank.com/da/investinfo 

Opdatering af analysen 

Analyser, anbefalinger og ad hoc publikationer opdateres ikke. I stedet offentliggøres en ny publikation, når og hvis Jyske Bank finder det nødvendigt. Se forsiden for dato for analysens 
første offentliggørelse. 
Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 

Risiko 

Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anførte 
risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles værdipapirer i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valuta-
kursrisiko. 

Afkast og kursudvikling 

De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt 
afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske 
udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering.  
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Prognoser i analysen kan 
ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. 
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