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Conclusies bij de Amerikaanse 
werkgelegenheidscijfers 
 

Vorige week werd de markt geconfronteerd met fors ontgoochelende werkge-
legenheidscijfers van de VS. Een cijfer van 38.000 gecreëerde jobs in plaats 
van een verwachte 90.000 tot zelfs 160.000, het is een wereld van verschil. 
Toch reageerde de aandelenmarkt verre van negatief. Tijd dus om wat meer 
informatie over en interpretatie aan deze recente cijfers te geven, en onze 
macro-economische visie daaromtrent. 
 

 
 

Het was bovendien niet de enige teleurstelling. De 
werkloosheidsgraad is weliswaar verder gedaald, 
maar de participatiegraad (= van alle mensen die 
kunnen werken, diegenen die effectief actief zijn op 
de arbeidsmarkt) is teruggevallen. De Amerikaanse 
centrale bank (de Fed) heeft echter aangegeven dat 
de participatiegraad in de toekomst mogelijk relatief 
laag zal blijven als gevolg van de Amerikaanse demo-
grafie. Het gemiddelde aantal gewerkte uren is 
afgenomen, wat – samen met bovenstaande – wijst 
op een relatief zwakke economische activiteit. Het 
arbeidsrapport zal opnieuw leiden tot vragen rond de 
duurzaamheid van de Amerikaanse groei. 

Toch mogen we niet al te snel conclusies trekken. 
Het kan immers om ruis op korte termijn gaan. De 
werkgelegenheidscijfers (‘non-farm payrolls’) tonen 
immers een zeer hoge volatiliteit op historische basis. 
We hopen dat het, zoals al vaker in het verleden 
gebeurde, gaat om een afwijking in de publicatie van 
de jobcijfers. 

 

We geloven niet meteen in een forse 
afkoeling of recessie. 
 De groei van de loonmassa ligt nog altijd in de lijn 

van onze verwachtingen. De consumptie (en die 
maakt bijna 70% van de Amerikaanse groei uit) 
blijft sterk met een groei van 2,7%. Het beschik-
baar inkomen blijft er groeien en de spaarquote 
neemt nu af. De autoverkoop zit bv. op een hoog 
niveau en de kleinhandelsverkopen vertoonden 
recent een sterk herstel (zie ook onze vorige 
Market Info hierover). 

 De lonen zouden verder moeten toenemen. Tot 
nu toe werd de werkloosheid, als gevolg van de 
recessie in 2007, opgevangen zonder loonstij-
ging. We denken dat we nu een periode hebben 
waarbij de lonen zullen stijgen, gezien we steeds 
dichter bij een volledige tewerkstelling komen. 

 De ISM export orders (enquête bij exportbedrij-
ven) verbetert en draagt opnieuw bij tot de groei, 
dit o.a. dankzij de verzwakking van de dollar sinds 
het begin van het jaar. 

 De sentimentsindicator van de industriële sector 
wijst opnieuw opwaarts. Ook al zijn dit verwach-
tingen, toch geeft het een belangrijk groeisignaal. 

 De winstdaling bij de Amerikaanse bedrijven, die 
wellicht op de aanwervingen woog en die ook 
vaak als recessiereden wordt aangehaald, is vol-
gens ons bijna achter de rug. De negatieve im-
pact van de zwakke grondstoffenprijzen en de 
sterke dollar zullen we de komende maanden 
stelselmatig achter ons laten en de winstgroei 
vanaf een lagere vertrekbasis zien verschijnen.  

 
 

We zien dus niet meteen een forse groeivertraging 
of recessie in de Verenigde Staten. Dankzij een 
loonstijging en een productiviteitstoename moet de 
arbeidsmarkt blijven groeien – misschien wel aan een 
lager ritme dan de afgelopen kwartalen. Maar zoals in 
vroegere marketinfo’s toegelicht, blijven we geloven 
in de sterkte van de Amerikaanse consument. Voor 
de Amerikaanse beurs blijven we wel een onderwo-
gen positie aanhouden en dit gezien de hoge koers-
winstverhouding van 25 (Case Shiller gemeten, een 
strenge evaluatienorm gebaseerd op de winst van de 
laatste 10 jaar). 
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Wilt u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21. 
 
 
 

 

Wie meer inzicht wil krijgen in de laatste macro-
economische cijfers en de gevolgen ervan op 
onze beleggingsstrategie, verwijzen we met 
plezier door naar ons webinar (gepresenteerd 
door Geert Gielens, hoofdeconoom van Belfius, 
en Jan Vergote, hoofd Investment Strategie) van 
dinsdag 7 juni. 

U kan dit en vorige webinars bekijken op: 
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/spare
n-beleggen/info-publicaties/belfius-financial-
academy/index.aspx 
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