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Harga Emas Mengakhiri Minggu dengan 

Pijakan yang Kuat di Atas $1.650 tetapi 

Sentimen Bearish Tetap Kuat 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Emas mengalami kenaikan harga yang solid pada hari Jumat lalu karena pasar berspekulasi 

siklus pengetatan Federal Reserve diperkirakan akan melambat pada pertemuan 

November. 

• Pasar berekspektasi kenaikan suku bunga tidak seagresif yang diperkirakan sebelumnya 

pada FOMC mendatang, setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa The Fed akan 

memperdebatkan besaran kenaikan suku bunga di masa depan. 

• Dalam jangka pendek harga emas mungkin akan tertahan dan cenderung naik akibat 

spekulasi bahwa The Fed menaikkan suku bunga di bawah 75 bps.

Pasar emas kembali di atas $1.650 per ounce, 

memantul dari level terendah dalam dua 

tahun pada penutupan minggu; namun, 

namun sentimen bearish yang terus-menerus 

dapat membatasi kenaikan pada minggu ini, 

menurut Survei Emas Mingguan Kitco News. 

Untuk minggu ketiga Oktober berturut-turut, 

analis Wall Street sangat bearish pada harga 

emas short term; namun pada saat yang sama, 

sentimen bearish memiliki sedikit keuntungan 

di kalangan investor ritel. 

Pergeseran ekspektasi suku bunga pada hari 

Jumat memberikan beberapa momentum 

bullish baru pada logam mulia. Menurut Wall 

Street Journal, beberapa anggota Federal 

Reserve sedang mempertimbangkan untuk 

memperlambat laju kenaikan suku bunga 

setelah FOMC November karena volatilitas dan 

ketidakpastian mendominasi pasar keuangan. 

Emas melakukan reli yang solid pada hari 

Jumat karena pasar meningkatkan spekulasi 

pada siklus pengetatan yang lebih lambat dari 

mailto:corsec@emasantam.id


ARTIKEL 
Jakarta, 24 Oktober 2022 
 

 

 
 

2 

ALAMAT 
Gedung ANTAM 
Tower B, 9th floor, Jl. 
TB Simatupang  
No.1 South Jakarta 
Indonesia 

 
TELEPON 
(+62) 2131151848 

 
WEBSITE 
corsec@emasantam.id 
 
INSTAGRAM 
@emasantamindonesia 
 
TWITTER 
@EmasAntam_ID 
 
FACEBOOK 
@emasantamindonesia 

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

 

Federal Reserve setelah pertemuan 

November. Analis sekarang memperhatikan 

data PDB dan laporan pendapatan Q3 AS 

minggu ini untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih baik tentang keadaan ekonomi AS. 

Emas berjangka Desember menguat lebih dari 

$20 pada hari Jumat lalu dan terakhir 

diperdagangkan di $1.657,80 per ounce 

setelah mencapai level terendah baru selama 

dua tahun terakhir dan hampir menembus 

level support utama di $1.620 di awal minggu. 

Pergerakan lebih tinggi dipicu oleh pasar yang 

mengkaji ulang ekspektasi kenaikan suku 

bunga setelah The Wall Street Journal 

melaporkan bahwa The Fed akan 

memperdebatkan besaran kenaikan suku 

bunga di masa depan menyusul kenaikan 75 

basis poin. 

"Gagasan bahwa kita dapat melihat The Fed 

memperdebatkan apakah mereka harus turun 

ke langkah pengetatan yang lebih lambat 

benar-benar menggembirakan investor," 

analis pasar senior OANDA Edward Moya 

mengatakan kepada Kitco News. 

Sebelum berita Jumat, pasar memperkirakan 

kenaikan 75 bps di bulan November dan 75 bps 

lagi di bulan Desember. Sekarang, jika The Fed 

berdebat, itu bisa dengan mudah 

membenarkan pergeseran setengah poin pada 

bulan Desember. Ditambah lagi, ekonomi AS 

bisa mulai melihat dampak dari kenaikan suku 

bunga pertama, kata Moya. 

"Reli hari ini mengesankan. Emas bertahan di 

level $1.620 menyusul poros utama ekspektasi 

kenaikan suku bunga. Emas mungkin 

menghindari [peluru] di sini. Minggu depan 

[ini-red] sangat penting untuk musim 

pendapatan," katanya. "Banyak potensi pasar 

untuk volatilitas. Saya condong ke arah bullish 

untuk minggu depan [ini-red]. Kita mungkin 

bisa melihat gagasan downshifting Fed 

didukung." 

Moya memperhatikan data PDB kuartal ketiga 

minggu ini, yang dijadwalkan dirilis hari Kamis. 

Konsensus pasar memperkirakan 

pertumbuhan pulih ke 2,1% setelah dua 

kuartal negatif. 

"Data PDB adalah kartu liar yang besar. Kita  

[PDP] seharusnya menjadi positif setelah dua 

kuartal yang buruk. Ada banyak hal yang dapat 

memperumit apa yang terjadi di sini. Risikonya 

sekarang adalah ada sesuatu yang merusak 

perekonomian," kata Moya.  

Dari segi teknikal, emas masih dalam tren 

turun, dan risikonya condong ke bawah. 

"Secara teknis, lebih baik kita bertahan di sini, 

atau harga bisa turun lagi 5% menjadi $1.560, 

lalu ke $1.470-80. Itulah yang terbentuk secara 

teknis," co-director Walsh Trading Sean Lusk 

mengatakan kepada Kitco News. "Tetapi dari 

sudut pandang tawar-menawar, emas 

mengalami penurunan selama enam bulan 

setelah mencapai puncaknya di atas $2.000 

per ounce pada bulan Maret. Kapan berakhir? 

Berapa yang cukup sebelum melihat 

stabilisasi?" 

Ada risiko bahwa emas bisa turun lagi $100 

sebelum menemukan dasarnya, Lusk 

memperingatkan. "Tingkat $1.620 perlu 

bertahan dalam waktu dekat - potensi double 

bottom pada grafik. Investor telah menjual ke 

reli. Kami telah mencapai titik terendah jangka 

pendek, jadi saya bullish minggu depan. Tapi 

semua taruhan pergi ke pertemuan Fed 

November nanti,” ujarnya. 

Emas berada di wilayah yang belum dipetakan 

untuk saat ini, kata pakar logam mulia 

Gainesville Coins Everett Millman, 

menunjukkan bahwa emas jauh di bawah 

beberapa level perdagangan utama dari awal 

tahun ini. 

"Akan menarik untuk melihat seberapa cepat 

tingkat yang lebih tinggi menurunkan inflasi. 

Meskipun tingkat yang lebih tinggi negatif 

untuk emas, tingkat setinggi 5% masih di 
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bawah tingkat inflasi, yang berarti tingkat riil 

masih negatif. Jadi jika Fed pivot tahun depan, 

kita akan melihat emas merespons secara 

bertahap," kata Millman kepada Kitco News. 

Hal lain yang tidak diketahui untuk 

diperhatikan adalah China dan keputusannya 

untuk menunda rilis indikator ekonomi makro 

yang dijadwalkan untuk dipublikasikan minggu 

lalu, termasuk data PDB kuartal ketiga. 

Presiden Xi Jinping sendiri mengatakan tidak 

akan mencabut kebijakan zero covid. 

"China kurang transparan, menunda laporan 

data ekonomi. Saya melihat berapa lama 

penundaan ini. Jika kita pergi sebulan atau 

lebih tanpa mengeluarkan data dari China, itu 

bisa menjadi bendera merah besar yang 

mendorong safe-haven tambahan. mengalir," 

tambah Millman. 

Bagaimana dengan emas dalam negeri? 

Dengan trend harga ema global yang bearish, 

harga emas dalam negeri tertopang 

pelemahan rupiah terhadap dollar yang 

menembus Rp 15.566 pada penutupan pekan 

lalu, kenaikan berturut-turut dari awal bulan. 

Data makro minggu depan 

Selasa: Indeks kepercayaan konsumen CB, 

Yellen pers rilis 

Rabu: Data penjualan rumah baru AS, 

keputusan suku bunga Bank of Canada 

Kamis: Keputusan suku bunga Bank Sentral 

Eropa, data klaim pengangguran AS, PDB Q3 

AS,  

Jumat: Indeks harga PCE AS, data penjualan 

rumah tertunda AS.
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