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Disclaimer: 
Analisa merupakan dokumen internal perusahaan, dirangkum dari berbagai sumber, tidak dijamin 100% keakurasiannya. 

 

Inflasi Yang Lemah Akan Menjadi Kunci 

Reli Harga Emas Berkelanjutan di atas 

$1.750 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Sentiman pasar untuk harga emas kembali meningkat karena harga emas tetap bertahan 

di atas level $1,700 per toz, 

• Meskipun emas memiliki ruang untuk naik lebih tinggi minggu depan, analis mengatakan 

bahwa investor seharusnya tidak mengharapkan untuk melihat terobosan signifikan karena 

Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga secara agresif, 

• Fokus utama bagi investor emas minggu ini adalah dua poin data inflasi: Indeks Harga 

Konsumen AS pada hari Selasa dan ekspektasi inflasi awal dari University of Michigan, 

• Pada pekan ini juga akan dikeluarkan laporan penjualan ritel AS Agustus, yang akan 

menjadi ukuran penting untuk menentukan bagaimana konsumen bertahan karena Federal 

Reserve secara agresif menaikkan suku bunga.

Sentimen di pasar emas telah meningkat 

karena logam mulia telah berhasil 

mempertahankan dukungan kritis di atas 

$1.700 bahkan ketika dolar AS menguat ke 

level tertinggi baru dalam 20 tahun. 

Beberapa optimisme muncul kembali ke pasar 

emas karena harga mengakhiri minggu di 

wilayah netral, memantul dari support di 

$1.700 per ounce. 
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Meskipun emas memiliki ruang untuk naik 

lebih tinggi minggu depan, analis mengatakan 

bahwa investor seharusnya tidak 

mengharapkan untuk melihat terobosan 

signifikan karena Federal Reserve akan terus 

menaikkan suku bunga secara agresif. Pasar 

saat ini melihat peluang 88% bahwa bank 

sentral AS akan menaikkan suku bunga Fed 

Funds sebesar 75 basis poin lagi pada 21 

September. Analis memperingatkan investor 

bahwa data ekonomi minggu depan perlu 

secara signifikan lebih lemah dari yang 

diharapkan jika optimisme itu berkembang 

dalam terobosan baru pada sisi atas. 

Fokus utama bagi investor emas minggu ini 

adalah dua poin data inflasi: Indeks Harga 

Konsumen AS pada hari Selasa dan ekspektasi 

inflasi awal dari University of Michigan. Juga 

pada minggu ini akan dirilis juga  laporan 

penjualan ritel AS Agustus, yang akan menjadi 

ukuran penting untuk menentukan bagaimana 

konsumen bertahan karena Federal Reserve 

secara agresif menaikkan suku bunga. 

"Data ekonomi yang secara signifikan lebih 

lemah minggu depan akan terus menekan 

dolar AS, yang positif untuk emas," kata Sean 

Lusk, co-director lindung nilai komersial 

dengan Walsh Trading. 

Ed Moya, analis pasar senior AS di OANDA, 

mengatakan bahwa inflasi yang lemah dapat 

memberikan dorongan emas minggu depan 

karena dapat membantu investor dan pasar 

mulai menentukan seberapa tinggi Federal 

Reserve akan mengambil suku bunga. 

"Jika inflasi turun, maka ada kemungkinan kita 

tidak melihat suku bunga naik jauh di atas 

4,00%," katanya. "Jika itu terjadi, maka 

mungkin dolar AS telah mencapai puncaknya, 

memberikan sedikit kelegaan untuk emas." 

Namun, Moya juga mengatakan bahwa sedikit 

kehilangan data mungkin tidak cukup untuk 

menggeser ekspektasi yang cukup kuat untuk 

keputusan kebijakan moneter Federal Reserve 

berikutnya akhir bulan ini. Pasar melihat 

peluang 90% bahwa Federal Reserve akan 

menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. 

Analis mengatakan bahwa jika ekspektasi 

tersebut tidak turun, optimisme emas yang 

baru muncul bisa menghilang dengan cukup 

cepat. 

"Jika The Fed menaikkan suku bunga hanya 50 

basis poin, ini bisa memberi emas beberapa 

momentum," kata Christopher Vecchio, analis 

pasar senior di DailyFX.com. 

Lusk mengatakan bahwa emas memiliki 

potensi untuk naik ke $1.760 per ounce 

minggu depan; namun, dia menambahkan 

bahwa "pasar banteng perlu diberi makan." 

"Reli emas sedang dijual dan itu tidak akan 

berubah sampai kita memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang ke mana arah suku 

bunga," katanya. 

Ekspektasi inflasi 

Menurut perkiraan konsensus, para ekonom 

melihat IHK (Indek Harga Konsumen) utama 

turun 0,1% pada Agustus karena harga bensin 

dan energi turun bulan lalu. Pada saat yang 

sama, inflasi inti, yang tidak termasuk harga 

energi dan pangan, diperkirakan akan naik 

0,2%. 

"Jika kita benar dan CPI inti meningkat 0,2% m-

o-m, maka kenaikan 50bps masih mungkin 

terjadi," kata Paul Ashworth, kepala ekonom 

AS di Capital Economics, dalam sebuah catatan 

Jumat. 

Namun, tidak semua orang yakin bahwa data 

inflasi yang mengecewakan akan mendorong 

kenaikan suku bunga. 

Daniel Ghali, ahli strategi komoditas senior di 

TD Securities, mengatakan bahwa minggu lalu 

di Konferensi Kebijakan Moneter Tahunan 

Cato Institute, Ketua Fed Jerome Powell 

menyoroti mandat ganda Federal Reserve 

untuk stabilitas harga dan lapangan kerja 

maksimum. 
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"Keketatan di pasar tenaga kerja mungkin akan 

menjaga suku bunga tetap tinggi untuk jangka 

waktu yang lebih lama," katanya. 

"Pertumbuhan upah berada pada tingkat yang 

belum pernah kita lihat sejak 1980 dan ini 

dapat menyebabkan penurunan ekspektasi 

inflasi dan itulah yang ditakuti The Fed." 

Ghali mengatakan bahwa meskipun harga 

emas bisa naik minggu depan, dia 

memperkirakan tren turun saat ini akan tetap 

di tempatnya. 

"Data CPI yang lemah dapat membuat tekanan 

pendek, tetapi kami tidak melihatnya sebagai 

berkelanjutan," katanya. 

Dia menambahkan bahwa sementara logam 

mulia mungkin memiliki harga dalam kenaikan 

suku bunga agresif Fed, itu tidak dihargai 

selama suku bunga yang lebih tinggi. 

"Sementara harga emas sekarang mungkin 

telah secara akurat menangkap tingkat suku 

bunga yang diharapkan, mereka tidak 

mencerminkan implikasi dari periode 

kebijakan restriktif yang berkelanjutan. Dalam 

konteks ini, pengelola uang terus menjual 

panjangnya, sementara kepemilikan ETF emas 

tetap berada di mengalami downtrend,” 

ujarnya. 

Data minggu depan 

Selasa: CPI AS 

Rabu: PPI AS 

Kamis: Penjualan Ritel, Survei Empire State, 

Survei Federal Reserve Philadelphia, klaim 

pengangguran 

Jumat: Sentimen Konsumen Universitas 

Michigan. 

Dari pasar global dilaporkan, bahwa ekonomi 

China, sebagai salah satu penggerak utama 

permintaan emas dunia, mengalami 

pelemahan. Index yuan pun jatuh ke level 

terendah dalam 2 tahun terakhir. Salah 

satunya disebabkan karena kebijakan zero 

tolerance terhadap covid yang diperkirakan 

akan terus diambil oleh pemerintah setempat 

s.d Maret 2023.  

Selain the Fed, momok inflasi juga 

membayangi Inggris dan negara lainnya di 

Eropa menyusul sikap Rusia yang memutus 

pasokan gas ke Jerman melalui pipa Nord 

Stream 1 sampai dengan batas waktu yang 

tidak ditentukan. Banyak dana yang harus 

digelontorkan pemerintah setempat untuk 

mensuport warganya, belum lagi dihadapkan 

dengan musim dingin yang segera menjelang. 

 

Emas domestik, meskipun harga spot 

mengalami pelemahan, masih bertahan 

didorong oleh menguatnya nilai tukar dollar 

terhadap rupiah. Indeks nilai tukar USD 

terhadap IDR pada penutupan pekan lalu 

berada di level 14.905. Pelemahan harga emas 

dunia merupakan momentum untuk 

menambah investasi emas batangan, terlebih 

saat ini emas batangan EmasKITA dengan 

teknologi Bullion Protect® mulai tersedia pada 

variant 5 gram, termasuk pada Gift Series. 

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di 

emaskita.id. 
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