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Harga Emas Melonjak $50, Apakah ini 

Reli yang Sustain atau Hanya Sebuah 

Jebakan Lain 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Harga emas melonjak hampir $50 pada hari Jumat lalu. 

• Namun kehati-hatian tetap disarankan karena semua reli cepat sebelumnya telah 

digunakan sebagai peluang aksi jual. 

• Apakah emas bisa naik atau tidak di atas level resistensi kunci berikutnya dan kemudian 

pindah ke $1.700 per ounce akan bergantung pada data inflasi Amerika minggu ini. Jika 

data menunjukkan tekanan harga turun, emas bisa naik ke $1,700, namun jika sebaliknya 

emas akan bearish.

Harga emas melonjak hampir $50 pada 

penutupan pekan lalu karena laporan data 

pekerjaan AS terbaru mengklarifikasi beberapa 

pesan beragam dari Federal Reserve, dan 

China mengisyaratkan kemungkinan 

pelonggaran kebijakan Covid-Zero-nya. 

Namun kehati-hatian tetap disarankan karena 

semua reli cepat sebelumnya telah digunakan 

sebagai peluang aksi jual. 

Emas memiliki awal yang spektakuler pada 

November setelah mencatatkan penurunan 

beruntun yang terpanjang dalam lebih dari 

lima dekade. 

Minggu lalu dipenuhi berita yang 

menyebabkan kebingungan pasar setelah The 

Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis 

poin pada hari Rabu untuk keempat kalinya 

berturut-turut. Langkah yang sama dilakukan 

juga oleh otoritas moneter Hongkong pada 

hari Kamis.  

Powell mengeluarkan pernyataan bernada 

dovish bahwa bank sentral AS sekarang 
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memperhatikan “pengetatan kumulatif” dan 

potensi “keterlambatan” yang mempengaruhi 

inflasi dan aktivitas ekonomi. 

Tetapi di sisi hawkish, ketua Fed juga 

menekankan bahwa “tingkat tertinggi” suku 

bunga mungkin lebih tinggi dari yang 

diperkirakan sebelumnya dan menambahkan 

bahwa ruang untuk soft landing (menurunkan 

inflasi tanpa resesi) telah “menyempit.” 

Yang menjadi penyebab kenaikan harga emas 

pada Jumat pagi adalah rilisnya laporan 

pekerjaan AS Oktober yang menunjukkan 

tingkat pengangguran naik menjadi 3,7% 

meskipun kenaikan pekerjaan lebih tinggi dari 

perkiraan. 

"Laporan ini menunjukkan bahwa pasar tenaga 

kerja sedang mendingin, dan itu adalah kabar 

baik. Emas melonjak karena dolar mengalami 

hari terburuk sejak Maret 2020," analis pasar 

senior OANDA Edward Moya mengatakan 

kepada Kitco News. "Pasar sekarang percaya 

bahwa Fed telah menangani berbagai hal 

dengan baik dan bisa bergerak lebih lambat." 

Tetapi perlambatan laju kenaikan suku bunga 

tidak berarti bahwa The Fed tidak akan naik 

lebih tinggi. "Pasar mulai memperkirakan The 

Fed akan naik ke 5,25%, dan imbal hasil 2 

tahun jauh dari itu," kata Moya. 

Menyusul berita tersebut, imbal hasil Treasury 

2-tahun naik lebih dari 50 basis poin dan 

mendorong di atas imbal hasil 10-tahun - 

ukuran resesi utama yang sekarang berada di 

dekat tertinggi 40-tahun. 

"Pasar berpikir bahwa ekonomi melambat, dan 

itu tercermin dalam kurva imbal hasil di sini, 

dengan 2-tahun dan 10-tahun," kepala strategi 

pasar komoditas global TD Securities Bart 

Melek mengatakan kepada Kitco News. 

Tapi itu bahkan bukan gambaran 

keseluruhannya. Ekspektasi pasar terhadap 

pelonggaran China pada kebijakan Covid-Zero 

juga mendorong emas lebih tinggi. "Kami 

mendapat spekulasi bahwa China akan 

mencabut pembatasan Covid-Zero itu atau 

setidaknya melonggarkannya, yang 

mendorong seluruh pasar," kata Melek. 

Meskipun harga melonjak pada hari Jumat, 

banyak analis tidak percaya reli ini akan 

bertahan, karena tren jangka panjang untuk 

emas telah bearish. 

"Ini kemungkinan besar adalah jenis rally 

short-squeeze yang seharusnya dijual di sini," 

kata Melek. "Terlalu dini bagi emas untuk naik. 

The Fed belum selesai." 

TD Securities memproyeksikan emas turun di 

bawah $ 1.600 dalam beberapa bulan ke 

depan karena melihat tingkat dana federal 

memuncak pada 5,5% alih-alih proyeksi 

sebelumnya di bawah 5%. "Ketika ekonomi 

melambat, Anda akan mulai melihat lonjakan 

suku bunga riil. Dan bank sentral tidak akan 

membeli emas sebanyak yang mereka lakukan 

pada kuartal terakhir ini. Biaya pengangkutan 

akan mahal," tambah Melek. 

Setiap kali emas reli baru-baru ini, penjualan 

masuk ke pasar, kata presiden Phoenix Futures 

and Options Kevin Grady kepada Kitco News. 

"Kami melihat banyak orang keluar dari emas 

sebelumnya, dan ini adalah reli short-covering. 

Emas masih akan mengalami masa sulit," 

katanya. 

Semua mata sekarang tertuju pada "tingkat 

penting" emas, yang berada di sekitar $1.685 

per ounce. "Ini adalah batas tertinggi dari 

kisaran yang telah kami alami," kata ahli 

strategi pasar senior RJO Futures, Frank Cholly. 

"Kita mungkin akan melihat penolakan 

terhadap rapat umum ini." 

Pada saat penulisan, emas berjangka Comex 

Desember diperdagangkan pada $1.676,40, 

naik 2,79% hari ini. 

Cholly menyarankan keluar dari posisi buy dan 

mengambil beberapa keuntungan sebelum 

kekuatan dolar kembali. Tetapi jika emas 

bergerak di atas level $1.685 per ons, maka 

prospek berubah. "Jika kita berada di atas 
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$1.685, maka saya akan memikirkan kembali 

strategi itu," katanya kepada Kitco News. 

Apakah emas bisa naik atau tidak di atas level 

resistensi kunci berikutnya dan kemudian 

pindah ke $1.700 per ounce akan bergantung 

pada data inflasi yang dirilis minggu ini. Jika 

data menunjukkan tekanan harga turun, emas 

bisa naik ke wilayah itu, kata Moya. Tetapi 

angka yang lebih panas dari perkiraan akan 

memberikan nada bearish. 

Panggilan konsensus pasar mencari nomor CPI 

Oktober melambat menjadi 8% dari 8,2% 

September. 

Untuk sebagian besar musim panas, analis 

telah menyoroti peningkatan permintaan yang 

terpendam di pasar emas. Banyak investor 

yang berada di sela-sela pasar emas, 

menunggu perubahan kondisi pasar saat ini. 

Dengan harga emas yang berakhir pada hari 

Jumat dengan kenaikan hampir 3%, apakah 

uang investor mulai kembali ke pasar? Apakah 

ini pergeseran pasar yang lebih berkelanjutan 

atau jebakan bullish lainnya? 

Sikap kebijakan moneter agresif Federal 

Reserve telah membatasi permintaan investasi 

untuk emas karena kenaikan suku bunga telah 

mendorong dolar AS ke level tertinggi 20 

tahun. Rabu, Ketua Federal Reserve Jerome 

Powell menegaskan kembali sikap hawkishnya 

bahwa pekerjaan Federal Reserve belum 

selesai karena inflasi masih terlalu tinggi. 

Bank sentral AS berusaha memperlambat 

ekonomi untuk mendinginkan inflasi, yang 

berada pada level tertinggi dalam 40 tahun. 

Analis mencatat bahwa mudah bagi Powell 

untuk terdengar hawkish ketika ekonomi tetap 

cukup tangguh; namun, retakan mulai terlihat. 

Ada harapan yang berkembang bahwa, 

menghadapi resesi, Federal Reserve akan 

segera melonggarkan kebijakan moneternya. 

Komentar Powell muncul saat inversi kurva 

imbal hasil obligasi AS telah mencapai level 

tertinggi dalam 40 tahun, dengan imbal hasil 

obligasi dua tahun lebih dari 50 basis poin di 

atas 10 tahun. Beberapa analis juga mencatat 

bahwa data ketenagakerjaan AS terbaru 

melemah, meskipun angka utama yang kuat. 

Menjelang akhir pekan, Biro Statistik Tenaga 

Kerja mengatakan 261.000 pekerjaan 

diciptakan bulan lalu, mengalahkan ekspektasi. 

Namun, tingkat pengangguran didorong 

menjadi 3,7%. Tingkat pengangguran 

didasarkan pada survei rumah tangga. 

"Menurut survei rumah tangga, ekonomi AS 

kehilangan 328.000 pekerjaan bulan lalu," kata 

Christopher Vecchio, analis pasar senior di 

DailyFX.com. "Kaki terakhir ekonomi mulai 

melemah, dan The Fed mungkin tidak perlu 

mendapatkan tingkat terminal setinggi yang 

diharapkan pasar." 

Sementara itu, permintaan safe-haven baru di 

pasar investasi datang karena World Gold 

Council melaporkan permintaan yang solid 

untuk logam fisik. Meskipun minat investor 

lesu, permintaan fisik global untuk emas 

meningkat 28% pada kuartal ketiga atau 

meningkat 300% (yoy). 

Bagian dari laporan yang menarik banyak 

perhatian adalah bahwa bank sentral membeli 

hampir 400 ton logam mulia antara Juli dan 

September. 

"Ini adalah permintaan kuartal tunggal 

terbesar dari sektor ini dalam catatan kami 

sejak tahun 2000 dan hampir dua kali lipat dari 

rekor sebelumnya 241 ton pada Q3 2018," kata 

WGC dalam laporannya. 

Meskipun meningkatnya sentimen ketakutan 

membawa uang investor kembali ke emas, 

banyak analis mencatat bahwa masih banyak 

pekerjaan yang harus dilakukan untuk 

mengembalikan kerugian tujuh bulan 

berturut-turut. Dorongan emas kembali ke 

$1.680 menempatkan pasar kembali ke 

wilayah netral. Emas perlu mendorong 

kembali di atas $1.735 untuk membalikkan 
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tren turun saat ini. Menurut beberapa analis, 

uang yang berada di sela-sela tidak akan 

kembali ke pasar sampai harga mendorong 

mendekati $1.800. 

Jadi, semua investor menunggu untuk melihat 

apakah ini reli berkelanjutan atau jebakan lain. 

Data yang dirilis pekan ini yang perlu 

diperhatikan: 

Kamis: CPI AS, klaim pengangguran 

Jumat: Sentimen konsumen Michigan
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