07.07.2022

Alle øjne rettes mod den amerikanske arbejdsmarkedsrapport
Kan den forbedrede markedsstemning holdes?
Et stort fald til råvarepriserne heriblandt især oliepriserne har de seneste dage været med til at
forbedre markedsstemningen betydeligt, hvor der især har været rift efter de ellers hårdt ramte
vækstaktier. Fredag eftermiddag kan frygten for recession blive øget yderligere, når den
amerikanske arbejdsmarkedsrapport bliver præsenteret.
Fredag er også dagen for den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juni. Mange betegner
det som månedens vigtigste nøgletal, da det giver et fingerpeg om tilstanden på jobmarkedet i
verdens største økonomi. Fokus er sædvanligt på jobskabelsen, men også udviklingen i
lønningerne og arbejdsløshedsprocenten er centrale størrelser i rapporten. Jobmarkedet i USA
er i øjeblikket glohedt, hvilket kan puste yderligere til inflationen, hvis udviklingen sætter sig i
lønningerne. I opgørelsen for maj var jobskabelsen noget højere end ventet, hvilket straks
påvirkede markedsdeltagernes forventninger til kommende pengepolitiske stramninger hos den
amerikanske centralbank, Federal Reserve. I opgørelsen for juni venter økonomer adspurgt af
Bloomberg News en jobskabelse uden for landbruget på 268.000 efter en jobskabelse på
390.000 i maj. Ledigheden ventes fastholdt på 3,6 pct., mens den gennemsnitlige timeløn
ventes at være steget med 5,0 pct. i forhold til samme måned året forinden.
Den amerikanske centralbank kommer i søgelyset klokken 17 med en tale fra New York-Fedchefen, John Williams.
Den Europæiske Centralbank, ECB, annoncerer fredag de samlede resultater for den første
klimarisiko-stresstest for europæiske banker.
ECB-chef Christine Lagarde deltager klokken 13.55 i åbningsdebatten på en konference i Aixen-Provence, der også kaldes den franske Davos, om global risiko.
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