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Sentimen Emas Sedikit Bullish, 

Cukupkah Mendorong Harga Kembali 

ke Atas $1.800? 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Harga emas sempat mengalami kenaikan cukup tajam pekan lalu hingga mencapai level 

$1.780 

• Kenaikan harga emas menjadi perhatian karena sentimen pasar tidak mampu memberikan 

arah yang jelas dalam waktu dekat. 

• The Fed memperkuat gagasan bahwa mereka akan tetap hawkish. Namun, dengan 

kenaikan 50 bps pada bulan Desember, bukan 75 bps. 

• Presiden Fed St. Louis James Bullard memperingatkan bahwa Fed masih perlu menaikkan 

suku bunga setidaknya 5,25%. 

• Pernyataan The Fed tersebut mengindikasikan harga emas masih akan tertekan dan belum 

akan mengalami bullish yang sustain.

Setelah hampir mencapai $1.780 per ons 

minggu lalu, harga emas mulai mundur di 

tengah komentar hawkish dari pejabat Federal 

Reserve. Analis memperingatkan bahwa 

penurunan di bawah $1.750 per ons dapat 

mengakhiri reli dan membuka pintu untuk 

penurunan yang lebih curam. 

Tingkat reli emas mengejutkan banyak orang 

selama dua minggu terakhir ini. Logam mulia 

mungkin bergerak terlalu tinggi dan terlalu 

cepat, kata ahli strategi pasar senior RJO 

Futures, Frank Cholly kepada Kitco News. 

Emas naik dari $1.631 pada awal November 

menjadi hampir $1.780 per ons minggu lalu. 
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Tapi tampaknya mulai kehabisan tenaga, 

setidaknya untuk saat ini. Emas berjangka 

Comex bulan Desember terakhir 

diperdagangkan di sekitar $1.759 per ons, 

turun 0,6% dalam seminggu. 

Kenaikan harga menjadi perhatian minggu 

depan karena sentimen pasar tidak dapat 

memberikan arah yang jelas dalam waktu 

dekat. Pasar emas mengakhiri minggu di level 

$1.750 per ons. Harga berpotensi naik dalam 

waktu dekat karena sentimen di Wall Street 

dan investor ritel hanya memiliki sedikit 

kecenderungan bullish. 

Beberapa analis mencatat, bagaimanapun, 

bahwa setelah reli emas hampir 11% dalam 

tiga minggu terakhir – dengan dorongan harga 

ke $1.800 – beberapa konsolidasi akan kembali 

sehat. "Emas mendekati $1.800. Dan sekarang 

pasar melihat beberapa aksi ambil untung. 

Tampaknya aksi akan berguling. Saya belum 

siap untuk bearish, kami mengambil nafas," 

kata Cholly, Jumat. 

Merupakan ide yang baik untuk mengawasi 

pergerakan dolar AS. Tapi emas lebih 

memperhatikan bagaimana imbal hasil 

Treasury AS diperdagangkan minggu depan, 

tambah Cholly. "Jika emas ditutup di bawah 

$1.750, saya akan mulai menjadi bearish. Pada 

$1.725, keadaan menjadi suram untuk emas," 

katanya. 

Pejabat Fed menolak ekspektasi pasar 

Sejumlah pejabat Fed menolak gagasan 

kembali ke poros karena data inflasi yang lebih 

dingin di bulan Oktober. "The Fed memperkuat 

gagasan bahwa mereka akan tetap hawkish. 

Dan meskipun kita mungkin akan melihat 

kenaikan 50 bps pada bulan Desember, bukan 

75 bps, pasar obligasi memberi tahu sedikit 

cerita berbeda. Emas benar-benar akan 

bertahan memperhatikan suku bunga 

tersebut. Jika suku bunga mulai turun, maka 

emas akan bangkit kembali dan mampu 

menembus $1.800 lagi dan mendekati 

$1.820," jelas Cholly. 

Beberapa komentar yang harus dicerna pasar 

minggu ini termasuk pernyataan Wakil Ketua 

Fed Lael Brainard bahwa meskipun Fed telah 

"melakukan banyak hal", masih ada "pekerjaan 

tambahan yang harus dilakukan". Gubernur 

Fed Christopher Waller juga mencatat bahwa 

"satu laporan tidak membuat tren," mengacu 

pada CPI Oktober. Dan Presiden Fed St. Louis 

James Bullard memperingatkan bahwa Fed 

masih perlu menaikkan suku bunga setidaknya 

5,25%. 

Tetapi The Fed dikenal mengubah nada 

dengan cepat, dan Capital Economics 

memproyeksikan bahwa inflasi akan terus 

turun. 

"Kami masih percaya bahwa IHK (Indeks Harga 

Konsumen) Oktober akan diikuti oleh lebih 

banyak berita inflasi yang baik selama 

beberapa bulan mendatang, yang berarti suku 

bunga Fed mencapai puncak lebih rendah 

4,50% hingga 4,75% pada awal tahun depan," 

kata kepala ekonom Capital Economics 

Amerika Utara Paul Ashworth. "Pada akhir 

siklus pengetatan terakhir di Desember 2018, 

para pejabat masih memproyeksikan bahwa 

suku bunga perlu dinaikkan 75bp tambahan ... 

Dan 12 bulan yang lalu, Fed hanya 

memproyeksikan pengetatan 100bp tahun 

ini." 

Minggu ini menjadi minggu liburan yang 

dipersingkat, dengan Thanksgiving AS jatuh 

pada hari Kamis. Risalah Fed dari pertemuan 

Oktober dan lebih banyak pembicara Fed juga 

dijadwalkan rilis minggu ini. Penghindaran 

risiko kemungkinan akan menetap, dan emas 

melayang lebih rendah, analis pasar senior 

OANDA Edward Moya mengatakan kepada 

Kitco News. 

"Kami sangat dekat untuk meyakinkan 

sebagian besar Wall Street bahwa soft landing 

sedang terjadi. Tapi skenario yang tampaknya 

kemungkinan terjadi karena selera risiko yang 

rebound baru-baru ini pada akhirnya akan 

menyebabkan reli pasar bearish," kata Moya. 
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"Inflasi akan terbukti sulit bagi The Fed untuk 

mengumumkan kemenangan pada musim 

semi mendatang, dan artinya risiko bagi 

mereka karena harus melakukan pengetatan 

setelah Februari" 

The Fed masih menghadapi pasar tenaga kerja 

yang kuat. Pasar menganalisis data penjualan 

Black Friday untuk melihat seberapa buruk 

penurunan permintaan. Tapi Moya tidak 

mengesampingkan bahwa konsumen AS tetap 

dalam kondisi yang baik. 

TD Securities menggambarkan reli emas 

sebagai langkah short-covering. "Posisi risiko 

tetap miring ke atas. Lonjakan harga emas di 

atas $1.850 dapat memicu kenaikan 

tambahan. Tetapi jika itu terjadi, posisi akan 

condong ke sisi bawah," ahli strategi 

komoditas TD Securities Daniel Ghali 

mengatakan kepada Kitco News Jumat. 

Dalam jangka panjang, pergerakan harga emas 

bergantung pada perilaku inflasi. "Jika inflasi 

mereda, itu membuka pintu bagi The Fed 

untuk berporos," tambah Ghali. 

Perekonomian Global 

Data penggunaan kartu kredit di AS melonjak 

selama periode Juli-September, menunjukkan 

Amerika masih tenggelam dalam Inflasi. 

Sedangkan Inggris mengumumkan resesi pada 

Kamis lalu. Harga konsumen di Inggris 

meningkat 11.1%, tertinggi dalam 41 tahun 

terakhir. Rusia juga secara teknis telah 

memasuki definisi resesi, 9 bulan sejak invasi. 

Sedangkan di Indonesia, inflasi sedikit mereda 

di Oktober menjadi 5,7%, meskipun masih di 

atas target 2-4%. BI memutuskan untuk 

menaikkan kembali suku bunga acuan sebesar 

50 bps menjadi 5,25% yang efektif bulan ini.  

Harga minyak mentah masih tertekan bayang-

bayang kenaikan suku bungan the Fed dan 

prospek permintaan China yang masih 

menerapkan kebijakan zero covid. 

Data minggu ini yang perlu diperhatikan 

Rabu: Klaim pengangguran AS, penjualan 

rumah baru AS, risalah rapat FOM.
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