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Apakah Fed Siap untuk Melambat? 

Harga Emas Menunggu Apa yang Akan 

Dikatakan Powell 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Pergerakan harga emas menunggu keputusan The Fed Rabu ini, apakah The Fed akan 

melambat? 

• The Fed diperkirakan masih akan memberikan kenaikan 75-bps ke-empat berturut-turut 

minggu ini, tetapi kenaikan itu bisa datang dengan sinyal pengetatan yang lebih moderat 

ke depannya. 

• Harga emas diperkirakan akan mulai bergejolak di awal November pekan ini.

Pelemahan dollar serta meningkatnya 

ketegangan geopolitik baik di Ukraina maupun 

Korea Utara pada awal pekan lalu disambut 

positif oleh bursa, namun emas tetap 

bergeming dengan penurunan 0,7%.  

Pekan ini adalah semua tentang kebijakan 

moneter karena emas ditutup pada hari Jumat 

lalu di bawah tekanan jual yang berat. Dengan 

kenaikan suku bunga 75 basis poin keempat 

yang sudah diperhitungkan pada hari Rabu, 

pertanyaan utamanya adalah apakah Federal 

Reserve akan melambat setelah pertemuan 

November? 

Beberapa poin data sudah menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih lambat dan naiknya 

potensi resesi, sehingga beberapa bank 

sentral, termasuk Bank of Canada, beralih pada 

kenaikan suku bunga yang lebih kecil. 

"Apakah fase paling intens dari siklus 

pengetatan moneter global telah berlalu?" 

tanya ekonom senior Capital Economics AS 

Michael Pearce. "The Fed diperkirakan masih 

akan memberikan kenaikan 75-bps ke-empat 

berturut-turut minggu depan, tetapi kenaikan 

itu bisa datang dengan sinyal pengetatan yang 

lebih moderat ke depannya. Itu akan 

mengikuti penurunan Bank of Canada minggu 
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ini [lalu] menjadi 50-bps dan nada dovish yang 

dirasakan yang menyertai kenaikan 75 bps 

Bank Sentral Eropa pada hari Kamis" 

Laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat 

akan positif untuk emas, itulah sebabnya 

beberapa analis menjadi lebih bullish pada 

logam mulia. 

"The Fed akan mundur dari menaikkan secara 

agresif. Mungkin ada pembicaraan tentang 

penurunan pada pertemuan berikutnya," kata 

broker komoditas senior RJO Futures Daniel 

Pavilonis. "Emas tidak terlalu baik dihargai 

dalam dolar. Jika kita melihat dolar turun, 

emas bisa melakukannya dengan sangat baik." 

The Fed telah bertindak dengan sangat cepat 

[dengan kenaikan suku bunga], dan siap untuk 

"membiarkan potongan jatuh dan melihat di 

mana mereka mendarat," kata Pavilonis Kitco 

News. 

Namun, tidak semua yakin bahwa The Fed 

akan bersedia melepaskan diri dari 

akselerator. "Ada lebih banyak tanda-tanda 

pelemahan, dan investor cemas untuk 

memperhitungkannya. Tapi itu bukan 

panggilan yang mudah untuk turun. Pasar 

mulai puas di sini," kata analis pasar senior 

OANDA Edward Moya. 

Pasar masih bisa mendapatkan rilis pasar 

tenaga kerja yang kuat dan laporan inflasi 

November yang panas. Minggu ini merupakan 

pekan yang bergejolak untuk emas, kata Moya 

kepada Kitco News. "Terlepas dari semua 

katalis, emas akan berlabuh di sini untuk 

beberapa saat lagi. Saya ragu untuk bergabung 

dengan kamp pivot dulu. Banyak pembicara 

Fed mendukung pergerakan ke 50 bps pada 

bulan Desember, dan saya pikir kita siap untuk 

itu," katanya. 

Tingkat terminal, yang menandakan seberapa 

tinggi keinginan The Fed untuk menaikkan 

suku bunga, juga sangat penting bagi pasar. 

Dan banyak analis tidak melihat bank sentral 

AS berhenti sampai mencapai 5%. 

Pada pertemuan terakhir, perkiraan Fed 

menunjukkan suku bunga naik 4,4% tahun ini 

dan 4,6% tahun depan. 

Setelah pertemuan minggu depan, Fed akan 

menaikkan suku sebesar 375 basis poin tahun 

ini, mengambil tingkat dana federal menjadi 

3,75%-4%.  

"Sayangnya, data belum bergerak ke arah yang 

benar, dan kita mungkin perlu melihat 

perlambatan yang nyata dalam tingkat 

kenaikan CPI inti bulan-ke-bulan ... " kata 

kepala ekonom internasional ING James 

Knightley. "Pada tahap ini, kami hanya tidak 

yakin bahwa ini akan terjadi pada waktunya 

untuk pertemuan FOMC Desember. Jadi masih 

ada kemungkinan kuat bahwa kami 

mendapatkan kenaikan 75bp kelima berturut-

turut, versus pandangan 50bp kami saat ini." 

Sedangkan menurut inteligen Bloomberg, 

pivot the Fed sangat ditentukan oleh harga 

minyak, dimana saat ini mencapai kenaikan 

13% yoy.  

Level support emas telah turun dari $1.675 

menjadi $1.620. Dan sejauh ini, level itu 

bertahan meskipun dolar AS lebih kuat dan 

imbal hasil Treasury lebih tinggi, kata ahli 

strategi logam MKS PAMP Nicky Shiels. 

Pada saat penulisan, emas berjangka Comex 

Desember diperdagangkan pada $1.644,10, 

turun 0,7% pada minggu ini. 

"Harga secara luas berkinerja buruk pada aset 

berisiko sepanjang Oktober tetapi bertahan 

hingga akhir bulan karena kehancuran 

kekayaan di teknologi China & AS," kata Shiels. 

"Arus secara agregat agak netral (penjualan 

ETF mengimbangi short-covering COT), 

ditunjukkan dalam harga di jalur untuk ditutup 

hanya ~1% MoM." 

Bank of England juga memiliki keputusan suku 

bunga minggu depan, dengan ekspektasi pasar 

bervariasi antara kenaikan 100 basis poin dan 

50 basis poin. 
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"Kami sekarang berpikir kenaikan suku bunga 

50bps lebih mungkin terjadi daripada pasar 

kenaikan suku bunga Bank of England 75bp 

dan sebagian besar ekonom tampaknya 

memperkirakan," kata Knightley. "Komite 

kemungkinan besar akan terpecah belah. 

Namun dalam pidato baru-baru ini, pembuat 

kebijakan telah memberi sinyal bahwa pasar 

melebih-lebihkan jumlah pengetatan yang 

tersisa yang akan datang." 

Data yang akan dirilis pada pekan ini” 

Selasa: IMP Manufaktur ISM AS 

Rabu: Pekerjaan nonpertanian ADP A.S., 

keputusan suku bunga Federal Reserve, 

konferensi pers Powell 

Kamis: Keputusan suku bunga Bank of England, 

klaim pengangguran AS, IMP non-manufaktur 

ISM AS 

Jumat: Nonfarm payrolls AS
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