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

 

Langkah Fed Selanjutnya Menentukan 

Pergerakan Harga Emas Selanjutnya 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Emas merosot di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh The Fed 

setelah data pasar tenaga kerja AS menunjukkan sinyal yang tetap kuat, 

• Ekspektasi kenaikan suku bunga 75 basis poin pada FOMC Rabu pekan ini disusuk dengan 

kenaikan 75 bps lainnya pada bulan November sangat membebani emas karena dolar AS 

dan imbal hasil Treasury terus naik, 

• Perekonomian perlu menunjukkan tanda-tanda perlambatan agar emas dapat memulai 

pemulihannya. Namun untuk saat ini, data makro menunjukkan pasar tenaga kerja yang 

masih kuat, 

• Selama perekonomian belum menunjukkan perlambatan maka The Fed akan terus 

menaikkan suku bunga dimana akan sangat buruk bagi pemulihan harga emas.

Volatilitas emas mengguncang pasar minggu 

ini karena level support kritis pecah dan harga 

jatuh menuju $1.650 per ounce tertekan oleh 

data Indeks Harga Konsumen (ICP) AS bulan 

Agustus yang menunjukkan penguatan ke level 

8,3% dibandingkan Juli di 8,5% mekipun masih 

melebihi consensus 8,1%. Namun, apa yang 

akan terjadi selanjutnya akan tergantung pada 

pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome 

Powell pada pertemuan kebijakan moneter 

bank sentral Rabu – Kamis ini.  

Emas menunjukkan pergerakan minus $80 

minggu ini, jatuh ke $1.661 — level terendah 

sejak April 2020. Emas berjangka Comex 

Desember terakhir diperdagangkan di 

$1.682.60, turun 2,7% pada minggu ini. 

"Emas merosot di tengah ekspektasi kenaikan 

suku bunga yang lebih agresif oleh The Fed  

setelah data yang dirilis menunjukkan 

permintaan pekerja di AS tetap kuat. Penjualan 

ritel juga masuk akal. Ini kemungkinan akan 

menjaga The Fed pada siklus pengetatan di 

masa mendatang." 

Namun pada penutupan pasar pekan lalu, 

emas berhasil sedikit menguat 0,6% kembali ke 

level $1.674,17 per ounce. 

Ekspektasi kenaikan suku bunga Fed 
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Ekspektasi kenaikan suku bunga 75 basis poin 

pada hari Rabu dan kemudian kenaikan 75 bps 

lainnya pada bulan November sangat 

membebani emas karena dolar AS dan imbal 

hasil Treasury terus naik. Sebagian analis 

bahkan memprediksi kenaikan suku bunga 75 

– 100 bps pada FOMC mendatang. Menurut 

CME FedWatch Tool, ada peluang 78% 

kenaikan 75bps dan 22% peluang kenaikan 

100bps. 

"Kekuatan dalam ekonomi yang lebih luas 

menghilangkan daya tarik safe haven dari 

emas. Sementara itu, ekspektasi kenaikan suku 

bunga menaikkan suku bunga riil, yang tidak 

menguntungkan emas. Semakin banyak 

kenaikan suku bunga Fed, semakin banyak 

kelemahan yang akan terlihat pada emas 

dalam waktu dekat" kata pakar logam mulia 

Gainesville Coins Everett Millman. 

Penurunan emas yang lebih dalam tidak dapat 

dikesampingkan, kata analis pasar senior 

OANDA Edward Moya. 

"Jika Fed mengejutkan dengan 100bps minggu 

depan, kami melihat penembusan $1.600 dan 

prospek emas semakin buruk. Tetapi pembuat 

kebijakan kemungkinan akan tetap pada 

kenaikan 75bps," kata Moya kepada Kitco 

News. "Tetapi pasar harus bersiap untuk bank 

sentral AS untuk mempertahankan kecepatan 

ini hingga pertemuan November. Dan itu akan 

membuat emas di bawah tekanan." 

Perekonomian perlu menunjukkan tanda-

tanda perlambatan agar emas dapat memulai 

pemulihannya. Namun untuk saat ini, data 

makro yang masuk menunjukkan pasar tenaga 

kerja yang masih kuat. 

"Jika data ekonomi memburuk dalam 

beberapa bulan ke depan, The Fed 

kemungkinan akan turun," tambah Moya. "Kita 

juga perlu melihat penurunan inflasi. The Fed 

memiliki tindakan penyeimbangan yang perlu 

dikhawatirkan. The Fed tidak dapat menaikkan 

suku bunga hingga 5% atau lebih tinggi tanpa 

merasakan banyak kesulitan." 

Beberapa analis, bagaimanapun, bersikap jauh 

lebih bearish terhadap emas. TD Securities 

memperpanjang posisi short taktisnya dalam 

emas pada hari Jumat lalu, mengutip 

meningkatnya risiko peristiwa kapitulasi. Saat 

ini pasar menilai momentum untuk melepas 

emas lebih kuat.  

"Kami memulai perdagangan untuk 

mengantisipasi bahwa ekspektasi Fed yang 

berubah-ubah akan memperburuk arus keluar 

logam kuning yang sedang berlangsung di 

tengah inflasi yang semakin persisten ... 

Analisis kami menunjukkan harga emas tidak 

menentukan harga pada tahap berikutnya dari 

siklus kenaikan," kata TD Securities Ahli 

Strategi Komoditas Senior Daniel Ghali. "Kami 

memperkirakan arus keluar yang 

berkelanjutan dari pengelola uang dan 

kepemilikan ETF akan membebani harga." 

Level target emas baru TD Securities adalah 

$1.580, dengan order stop-loss di $1.720 per 

ounce. 

Jalur resistensi terendah diperkirakan terus 

menurun, meskipun jeda dalam volatilitas 

adalah skenario yang paling mungkin terjadi 

setelah aksi jual, kata ahli strategi pasar senior 

RJO Futures Frank Cholly. 

"Dukungan utama sekarang mendekati $1.650. 

Ini adalah level untuk menguji apakah pembeli 

siap untuk masuk," kata Cholly kepada Kitco 

News. "Pasar sekarang telah menetapkan 

kenaikan suku bunga 75bps minggu depan dan 

mungkin 75bps lagi setelah itu. Mungkin 

Powell akan mengatakan sesuatu selama Q&A 

pada hari Rabu yang akan meredakan 

ketakutan bahwa Fed akan bersikap 

berlebihan, dimana emas akan menyukainya. 

Kami tidak bisa melanjutkannya, menaikkan 

suku bunga tanpa memberikan waktu kepada 

ekonomi untuk menunjukkan bukti lebih lanjut 

dari perlambatan. 

Jika The Fed menginginkan soft landing, ia 

harus memperlambat kenaikan suku bunga, 

tambahnya. Mengutip dari Robert Kiyosaki, 
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penulis buku “Rich Dad Poor Dad”, pasar perlu 

mempertimbangkan posisi utang AS saat ini 

yang mencapai US$ 100 triliun, dengan tingkat 

inflasi real bukan di 7% melainkan 16%. 

Inversi kurva hasil 

Ada juga inversi kurva hasil yang perlu 

dikhawatirkan minggu depan. Inversi kurva 

imbal hasil terjadi ketika suku bunga Treasury 

jangka pendek bergerak di atas imbal hasil 

jangka panjang. Pasar sering menganggap 

inversi kurva imbal hasil 2 tahun dan 10 tahun 

sebagai tanda pre-emptive yang andal dari 

resesi di masa mendatang. Dan itu sudah 

semakin parah. Meskipun menurut JP Morgan, 

ekonomi global lebih dekat ke soft landing 

ketimbang resesi. 

Imbal hasil pada Treasury 10-tahun terakhir di 

3,46%, sedangkan imbal hasil pada Treasury 2-

tahun berada di 3,88%. Kesenjangan hasil 

sekarang di minus 42 basis poin, terdalam 

dalam sebulan. 

"Kami mengamati reaksi FX buku teks 

terhadap inversi kurva imbal hasil AS: dolar 

yang didukung, dan mata uang pro-

siklus/komoditas yang sangat terpengaruh ... 

Harga minyak yang merosot (penurunan 

mingguan ketiga berturut-turut) adalah bagian 

dari persamaan dan mencerminkan 

bagaimana pasar mempertimbangkan 

pengetatan yang lebih agresif oleh bank 

sentral yang secara material memukul 

permintaan global," kata ahli strategi ING FX 

Francesco Pesole. "Ini hanyalah faktor lain 

yang menunda koreksi dalam dolar." 

Data minggu depan 

Selasa: Izin membangun AS, perumahan 

dimulai 

Rabu: Keputusan suku bunga Fed + proyeksi 

ekonomi, penjualan rumah yang ada di AS 

Kamis: Keputusan suku bunga BoE, klaim 

pengangguran AS, 

Jumat: Ketua Fed Powell berbicara 

Pergerakan Pasar Emas Domestik 

Selain the Fed, beberapa bank sentral lainnya 

diperkirakan akan melakukan hal yang sama 

dengan menaikkan suku bunga, tidak 

terkecuali BI. Inflasi pangan Agustus dirilis 

mencapai 8,93%, turun dari bulan sebelumnya 

yang sebesar 10,47%, namun demikian nilai 

tersebut masih tergolong tinggi. Rencana 

tersebut akan memberikan tekanan tersendiri 

pada harga emas domestik yang selama ini 

masih “tertolong” karena melemahnya nilai 

tukar Rupiah terhadap dollar yang sempat 

menembus 15.000. Namun bagi investor ritel, 

harga bukan menjadi faktor utama untuk 

melakukan investasi emas, melainkan 

konsistensi. Dan untuk pilihan investasi emas, 

brand dan kepercayaan masih menjadi 

preferensi teratas, untuk itu ANTAM (melalui 

EAI) dan HRTA hadir dengan emasKITA yang 

bersifat inklusif untuk memberikan akses 

kepada masyarakat Indonesia dalam memulai 

investasi emas batangan. 
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