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Laporan Lapangan Kerja Merupakan 

‘Game Changer’ Untuk Harga Emas, 

Fokus Bergeser Ke Angka Inflasi Minggu 

Ini 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Fokus investor pekan ini adalah angka inflasi yang diantisipasi akan meningkat; 

• Jika inflasi lebih tinggi dari perkiraan, pasar akan mengantisipasi kenaikan suku bunga 75 

basis poin pada bulan September dan bahkan pergerakan 100 basis poin; 

• Kenaikan inflasi akan mendorong harga emas, di sisi lain kenaikan inflasi juga akan 

mendorong regulator menaikkan suku bunga.

Dengan situasi ketenagakerjaan terkini yang 

menguat di AS, Federal Reserve berpotensi 

akan lebih agresif pada bulan September, yang 

menurut analis akan merugikan emas dalam 

jangka pendek. Fokus investor minggu ini 

tertuju pada angka inflasi yang sangat 

diantisipasi. 

Emas kehilangan 1% sebagai reaksi terhadap 

data lapangan pekerjaan AS yang naik 528.000 

pada bulan Juli, yang secara signifikan melebihi 

ekspektasi 250.000. Pada saat penulisan, emas 

berjangka Desember diperdagangkan pada 

$1.788,90/oz setelah naik di atas $1.800/oz 

pada hari Kamis. 

"Angka ketenagakerjaan hari ini mengejutkan, 

dan gagasan bahwa Fed bisa agresif dengan 

menaikkan suku bunga tidak membantu harga 

emas," kata ahli strategi pasar senior RJO 

Futures Frank Cholly kepada Kitco News. 

Pekan lalu, ada banyak optimisme di pasar 

bahwa Fed akan mempertimbangkan kembali 
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kenaikan suku bunga yang terlalu besar karena 

berdampak pada ekonomi yang melambat. 

Namun, pandangan ini bergeser minggu ini, 

terutama dengan rilisnya laporan 

ketenagakerjaan yang kuat, kata analis pasar 

senior OANDA Edward Moya. 

"Ini adalah game changer. Kepercayaan publik 

bahwa the Fed akan kembali cukup tinggi. 

Beberapa bahkan memperkirakan hal itu akan 

terjadi pada awal September. Namun 

sekarang, fokusnya bergeser apakah Fed perlu 

lebih bertindak agresif. Emas akan berjuang di 

momen ini karena ekspektasi kenaikan suku 

bunga akan meningkat minggu depan," kata 

Moya kepada Kitco News. 

Lebih lanjut diperkirakan bahwa pasar akan 

menetapkan kembali ekspektasi bahwa the 

Fed akan meningkatkan suku bunga dan ini 

merupakan tantangan untuk emas. 

Emas mencoba naik di atas $1.800 namun 

gagal minggu ini. " Emas sepertinya akan 

mencoba untuk stabil di atas. [Namun] akan 

sulit bagi emas untuk melanjutkan, naik dari 

$1.700 menjadi $ 1.800 dalam satu cara, dan 

terlihat sedikit kelelahan di sini," kata Moya. 

Namun, mundurnya emas pada hari Jumat 

tidak berarti diikuti dengan aksi jual yang 

signifikan, tambahnya. "Zona $1.750-$1.770 

adalah level support yang bagus untuk emas," 

kata Moya. 

Dari perspektif teknis, Cholly melihat banyak 

pembeli di level $1.735-$1.750. Di sisi 

resistensi, sangat penting bagi emas untuk 

ditutup di atas $1.800/oz, saat itulah menurut 

Cholly emas menjadi lebih bullish. 

"Saya tidak berpikir kita akan melihat $1.700 

lagi, tetapi agar emas kembali naik, harus 

ditutup di atas $1.800. Dan jika emas dapat 

menembus level $1.800 hingga $1.812, 

pembelian akan lebih agresif, dan tidak akan 

kesulitan mencapai $1.850-75. Di situlah 

momentum masuk," tambah Cholly. 

Angka Inflasi dalam Fokus 

Sebagian besar perhatian minggu ini akan 

tertuju pada laporan inflasi Juli AS, dimana 

para ekonom memproyeksikan CPI tahunan 

mencapai 8,7% setelah sebelumnya meningkat 

menjadi 9,1% pada bulan Juni. Kejutan di 

melebihi ekspektasi tersebut akan berdampak 

negatif bagi emas. 

"Minggu depan semuanya akan tentang inflasi, 

dan tekanan harga bisa terbukti sangat panas. 

Itu menunjukkan hasil Treasury bisa naik lebih 

banyak lagi, dan dolar AS akan berjalan baik 

minggu depan," kata Moya. "Pasar akan 

gelisah karena aksi jual pasar obligasi bisa 

meningkat, yang tidak pernah baik untuk emas 

tanpa bunga." 

Analis memperingatkan bahwa jika inflasi 

datang lebih panas dari perkiraan, pasar akan 

mengantisipasi kenaikan 75 basis poin pada 

bulan September dan bahkan mulai 

menetapkan pergerakan sampai dengan 100 

basis poin. 

Pada titik ini, setiap berita makro positif adalah 

berita buruk bagi pasar karena ekspektasi 

seputar kebijakan dan langkah apa yang akan 

dilakukan Fed untuk merespon, menurut pakar 

logam mulia Gainesville Coins Everett Millman 

kepada Kitco News. 

"Ekonomi yang terlihat lebih kuat, 

memberikan semakin banyak kelonggaran bagi 

The Fed untuk bersikap lebih agresif dengan 

kenaikan suku bunga. Misalnya, jika lapangan 

pekerjaan melemah, The Fed akan lebih 

cenderung untuk kembali dan memperlambat 

kenaikan suku bunga atau bahkan berhenti. 

mendorong dolar lebih tinggi," katanya. 

Millman juga mengingatkan investor bahwa 

kumpulan data sering direvisi di bulan-bulan 

berikutnya, yang dapat terjadi pada angka 

ketenagakerjaan yang kuat dari Juli dan 

bahkan angka inflasi yang akan datang. 
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Update Global 

Selain ancaman inflasi yang menghantui 

global, kini perhatian dunia juga tertuju pada 

perkembangan ketegangan antara Cina dan 

Taiwan. Setelah kedatangan Pelosi, Ketua DPR 

AS, dikabarkan bahwa sehari setelahnya China 

menembakkan 4 rudal di dekat perairan 

Taiwan dalam rangka latihan perang.  

----------------------------------------------------------- 

Dari peristiwa yang sudah atau akan terjadi 

harga emas memang akan mengalami naik dan 

turunnya nilainya berdasarkan perubahan nilai 

dolar. Meskipun sering mengalami perubahan 

harga yang disebabkan oleh perubahan nilai 

dolar, investasi emas tetap menjadi bagian 

penting karena sifatnya yang anti inflasi dan 

lindung nilai. Emaskita hadir sebagai salah satu 

pilihan dalam investasi emas batangan, 

Perhiasan juga bisa menjadi pilihan lain untuk 

masyarakat yang lebih suka menabung emas 

dalam bentuk perhiasan. Saat ini telah hadir 

emaskita, emas batangan dengan kemurnian 

99,99% yang tersedia mulai dari pecahan 0,1 

dan 0,25 gram. Untuk yang lebih tertarik 

dengan emas perhiasan, Kencana bisa menjadi 

pilihan, yaitu emas dengan kemurnian 24K. 

Info lebih lanjut silakan akses di emaskita.id .

 

mailto:corsec@emasantam.id

