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Dolar AS Mengalami Penurunan, 

Menopang Emas Naik Lebih Tinggi 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Indeks Harga Konsumen AS bulan Oktober naik lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga 

meredam ekspektasi kenaikan suku bunga Fed, memberikan tekanan pada dolar AS dan 

menyebabkan imbal hasil obligasi AS turun secara nyata. 

• Indikator ini memberikan dukungan terhadap kenaikan harga emas. 

• Dua pekan lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan kepada wartawan bahwa terlalu dini 

untuk mengubah kebijakan dan suku bunga bisa naik lebih tinggi dari yang diharapkan. 

• Walaupun pasar berspekulasi bahwa ada kemungkinan The Fed mulai bersikap dovish 

dengan naiknya CPI, namun diperkirakan The Fed tetap menyatakan sinyal hawkish dan 

harga emas kemungkinan belum akan mengalami rally yang berarti.

Emas dengan cepat menjadi aset yang harus 

diperhatikan saat inflasi mulai melambat. 

Logam mulia naik lebih dari $80 — kenaikan 

mingguan terbaik sejak Juli 2020. Tetapi analis 

belum menyerukan pasar bullish baru. 

Harga emas spot memulai minggu lalu di 

$1.681 per ons dan terakhir diperdagangkan di 

$1.765. Ini adalah kinerja terbaik sejak 24 Juli 

2020, ketika emas naik lebih dari $90 mencapai 

rekor rekor tertinggi di atas $2.000 per ons. 

Sedangkan Futures Comex Desember terakhir 

diperdagangkan mendekati tertinggi harian di 

$1.767,60 per ons. 

Perubahan kuat terjadi setelah data inflasi AS 

terbaru menunjukkan tekanan harga 

melambat. Point terbesar adalah kemungkinan 

Federal Reserve lebih fleksibel dalam 

beberapa bulan mendatang dan sinyal itu 

menekan dolar AS lebih rendah, sebaliknya 

memberi emas ruang untuk reli. 

"Harga konsumen AS naik jauh lebih rendah 

dari yang diharapkan pada bulan Oktober, 
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sehingga meredam ekspektasi kenaikan suku 

bunga Fed, memberikan tekanan pada dolar 

AS dan menyebabkan imbal hasil obligasi AS 

turun secara nyata," kata analis Commerzbank 

Carsten Fritsch. "Akibatnya, harga emas naik 

menjadi $1.760 per troy ons untuk mencapai 

level tertinggi sejak akhir Agustus." 

Analis telah mengincar kembalinya emas 

setelah tujuh bulan berturut-turut mengalami 

kerugian - penurunan terpanjang dalam lebih 

dari lima dekade. Dan emas akhirnya bergerak 

karena kombinasi tajuk utama pemilu, 

harapan bahwa Fed akan memperlambat 

segalanya, dan pembukaan kembali China. 

"Kami mengalami kenaikan signifikan pada 

hari Kamis dengan penutupan yang sangat 

positif, dan kami mendapatkan beberapa 

tindak lanjut pada hari Jumat. Untuk trader 

teknis, grafik ini masih sangat kuat. Tidak ada 

alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa 

grafik akan berbalik dan turun kembali. Kita 

harus menemukan level lebih dekat ke $1.775-

$1.800 sebelum pasar berhenti," kata ahli 

strategi pasar senior RJO Futures, Frank Cholly 

kepada Kitco News. 

Reli itu juga bertepatan dengan aksi jual besar-

besaran lainnya di ruang crypto, diman 

cryptocurrency FTX Sam Bankman-Fried 

mengajukan kebangkrutan pada Jumat. 

Peristiwa tersebut berpotensi memiliki risiko 

penularan tingkat tinggi yang akan terus 

berdampak pada ruang crypto dan pasar yang 

lebih luas secara umum. Volatilitas crypto 

memiliki jangkauan yang jauh lebih luas kali ini, 

itulah sebabnya emas lebih diuntungkan. 

"Situasi dalam crypto telah berubah. Investor 

lebih khawatir pada awal tahun ini. Dan 

peningkatan jumlah modal di pasar crypto 

cukup besar," pakar logam mulia Gainesville 

Coins, Everett Millman kepada Kitco News. 

"Dan emas memiliki peran tradisional - itu 

dipercaya dan dianggap sebagai tempat 

perlindungan tradisional." 

Bisakah emas menembus $1.800? 

Meskipun emas sudah mencatatkan kenaikan 

signifikan, analis melihat adanya ruang bagi 

logam mulia untuk bergerak lebih tinggi, 

dimana Cholly menyoroti $1.830 per ons 

sebagai level yang secara teknis mungkin 

terjadi minggu depan. 

"Masih ada momentum di sini. Kita bisa 

melihat pasar kembali ke $1.830 sebelum 

emas mengalami resistensi yang lebih berat. 

Itu kecuali jika The Fed keluar dan mencoba 

untuk berbicara sedikit," kata Cholly, Jumat. 

Terlalu dini untuk pivot Fed 

Untuk emas, semuanya bermuara pada 

seberapa cepat pivot (kembali kepada 

kebijakan pengetatan)  the Fed muncul. Tetapi 

analis mengatakan terlalu dini bagi bank 

sentral AS untuk mulai mundur, itulah 

sebabnya logam mulia harus bersabar sedikit 

lebih lama sebelum melihat sentimen pasar 

bullish yang baru. 

"Saya tidak yakin bahwa kita akan melihat 

emas naik menjadi $1.900 hanya berdasarkan 

sinyal Fed yang lebih dovish dan jatuhnya pasar 

crypto," kata Millman. "Kami mungkin akan 

mengembalikan sebagian dari keuntungan ini, 

tetapi selama kami bertahan di atas $1.700, 

kami dapat melihat momentum berjalan." 

Ini bukan waktunya bagi The Fed untuk 

melakukan pivot, tambah Cholly, mencatat 

bahwa hanya dua minggu lalu, Ketua Fed 

Jerome Powell mengatakan kepada wartawan 

bahwa terlalu dini untuk mengubah kebijakan 

dan suku bunga bisa naik lebih tinggi dari yang 

diharapkan. 

"Inflasi melambat, jadi th Fed melihat hasil 

yang diharapkan. Dan mungkin masuk akal 

untuk sedikit melambat. Tapi The Fed lebih 

suka berbuat salah dengan menaikkan suku 

bunga secara berlebihan daripada berhenti 

terlalu cepat," jelas Cholly. "Saya tidak akan 

terkejut mendapatkan komentar semacam itu 

dari The Fed segera." 
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Cholly mengharapkan untuk melihat bahasa 

yang lebih lembut dari The Fed hanya pada 

awal tahun depan. "Akan terlalu dini untuk 

berbicara tentang jeda. Powell tidak bisa 

begitu saja membantah apa yang dia katakan 

dua minggu lalu. Saya sulit melihat emas naik 

ke $1.900 atau $1.950," katanya. 

Arah harga emas minggu ini akan dipengaruhi  

terutama dari dolar AS — pendorong paling 

signifikan untuk emas mampu terus 

melakukan reli. 

"Dolar adalah hal utama yang saya amati 

karena kita telah melihat pergerakan yang 

begitu besar. Apakah tren itu berlanjut? 

Apakah dolar akan jatuh atau bertahan? Itu 

akan memainkan peran besar apakah emas 

dapat mempertahankan kenaikannya, 

"Milman mencatat. 

Jangka panjang, emas ingin mendapatkan 

kembali cengkeramannya di atas $1.700 per 

ons dan mengungguli sebagian besar 

komoditas tahun depan.
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