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Review Harga Emas di 2022 dan 

Outlook 2023 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Tahun ini harga konsumen mencapai level tertinggi dalam 40 tahun lebih; namun, karena 

ancaman inflasi, Federal Reserve terpaksa menaikkan suku bunga sebesar 425 basis poin, 

sikap kebijakan paling agresif dalam 41 tahun terakhir. 

• Naiknya suku bunga AS mendorong imbal hasil obligasi riil lebih tinggi, bahkan dolar AS 

menembus level tertinggi 20 tahun, dua hambatan paling signifikan untuk emas. 

• Semester pertama tahun 2023 masih bisa menjadi lingkungan yang menantang bagi logam 

mulia karena Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga. Sebagian besar analis 

berharap emas mampu reli di semester kedua. 

• Powell mengatakan kepada pasar pada bulan Desember bahwa setelah menaikkan suku 

bunga sebesar 425 basis poin pada tahun 2022, Fed masih belum cukup membatasi, dan 

suku bunga akan tetap lebih tinggi lebih lama. 

• Pasar sedang mencoba menyusun pandangan untuk awal tahun depan, dengan data 

bernada beragam mulai dari perlambatan ekonomi, pendinginan inflasi, dan Federal 

Reserve yang masih hawkish.

Pasar emas bersiap mengakhiri tahun di 

wilayah yang relatif netral dimana harga 

bertahan di level $1.800 per ons. 

Setelah tahun yang cukup mengecewakan 

karena logam mulia berjuang untuk menarik 

perhatian investor, sentimen bullish mulai 

tumbuh secara signifikan menuju tahun baru. 

Menurut beberapa analis, investor kecewa 

dengan emas di 2022 karena tidak mampu 

memenuhi janjinya sebagai lindung nilai. 

Tahun 2022 harga konsumen mencapai level 

tertinggi dalam 40 tahun lebih; namun, karena 
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ancaman inflasi, Federal Reserve terpaksa 

menaikkan suku bunga sebesar 425 basis poin, 

sikap kebijakan paling agresif dalam 41 tahun 

terakhir. 

Naiknya suku bunga AS mendorong imbal hasil 

obligasi riil lebih tinggi, bahkan dolar AS 

menembus level tertinggi 20 tahun, dua 

hambatan paling signifikan untuk emas. 

Namun, hambatan tersebut perlahan mulai 

mereda karena pasar mulai melihat 

berakhirnya siklus pengetatan Federal 

Reserve. Analis melihat tingkat Dana Fed 

memuncak tepat di atas 5% pada paruh 

pertama tahun 2023. 

Emas mengalami reli yang mengesankan pada 

kuartal terakhir tahun 2022, dimana harga naik 

11% dari level terendah dua tahun ke level 

$1.800 per ons. 

Dorongan emas yang lebih tinggi menciptakan 

beberapa minat bullish baru di kalangan 

investor ritel. Minggu terakhir ini Kitco News 

mengadakan survei prospek tahunan yang 

menanyakan kepada pembaca di mana 

mereka melihat harga emas berakhir pada 

tahun 2023. Menurut hasil survey, investor 

ritel mengharapkan harga emas terdorong ke 

rekor tertinggi baru di atas $2.000 per ons. 

Seminggu terakhir ini 1.213 responden 

berpartisipasi dalam 2urvey prospek online 

Kitco. Target harga rata-rata di antara para 

peserta adalah $2.279 per ons. 

Di sisi bearish, hanya 111 responden atau 

sekitar 9%, melihat harga emas akan di bawah 

$1.800 per ons tahun depan. 

Investor ritel secara signifikan lebih bullish 

pada emas daripada kebanyakan analis dan 

lembaga keuangan Wall Street. Bank of 

America adalah salah satu yang paling bullish 

pada emas dan, dalam prospek 2023, 

mengatakan logam kuning memiliki jalur 

menuju $2.000 per ons tahun depan. 

"Begitu Federal Reserve berhenti menaikkan 

suku bunga, seharusnya ada pasar yang bagus 

untuk emas," kata Michael Widmer, ahli 

strategi komoditas Bank of America, dalam 

perkiraan prospeknya. 

Namun, sebagian besar analis relatif netral 

terhadap logam mulia, memproyeksikan harga 

tahunan rata-rata 2023 sekitar $1.850 per ons. 

Analis mengatakan bahwa paruh pertama 

tahun 2023 masih bisa menjadi lingkungan 

yang menantang bagi logam mulia karena 

Federal Reserve akan terus menaikkan suku 

bunga. Sebagian besar analis berharap emas 

mampu reli di semester kedua. 

"Akan ada banyak tekanan yang mendorong 

emas naik pada tahun 2023, baik inflasi yang 

lebih rendah dengan suku bunga yang lebih 

rendah, yang akan mengurangi peluang untuk 

memegang emas, atau inflasi lanjutan yang 

didorong oleh defisit pemerintah AS, dengan 

sedikit kekacauan geopolitik global yang 

berkelanjutan," kata Mark Francis, penasihat 

senior untuk Canadian Securities Exchange 

dalam sebuah komentar kepada Kitco News. 

Francis mengatakan bahwa dia melihat harga 

emas terdorong ke $2.224 ons pada akhir 

tahun. 

Dengan hanya satu minggu tersisa hingga 

2023, emas turun lebih dari 1% year-to-date 

setelah satu tahun fluktuatif, yang membuat 

logam mulia naik di atas $2.000 per ons di 

musim semi dan mencapai posisi terendah di 

dekat $1.630 per ons di musim gugur. 

Emas berjangka Comex bulan Februari ditutup 

pada hari Jumat di sekitar $1.809 per ons, naik 

0,5% pada minggu lalu. 

Emas mungkin telah mencapai harga terendah 

yang bertahan lama pada tahun 2022, 

menurut ahli strategi makro senior Bloomberg 

Intelligence, Mike McGlone. "Kami melihat 

emas sebagai pemain terbaik pada tahun 2023, 

terutama jika melemahnya komoditas secara 

luas mendorong Federal Reserve untuk mulai 

melakukan pelonggaran," kata McGlone, 

Kamis. 
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Emas bisa bergerak di atas $2.000 per ons pada 

tahun 2023 dan "tidak pernah melihat ke 

belakang," tambah McGlone. "Ini adalah kasus 

dasar kami untuk logam mulia, terutama 

karena Fed bergeser dari periode pengetatan 

dengan kecepatan tertinggi dalam 40 tahun 

menuju pelonggaran... Emas memiliki kinerja 

yang lebih tinggi vs. logam industri sejak 2006, 

ketika kurva-2/10 tahun terakhir pulih dari 

periode inversi," katanya. 

Fokus investor minggu ini adalah mencerna 

PDB terbaru, indeks harga PCE, barang tahan 

lama, dan data penjualan rumah. 

"Data minggu ini menunjukkan bahwa 

ekonomi AS mengakhiri tahun ini dengan 

catatan beragam. Pasar perumahan umumnya 

menunjukkan tanda-tanda penurunan lebih 

lanjut pada bulan November, dan data 

pesanan barang tahan lama umumnya lebih 

lemah dari yang diharapkan. Meskipun 

demikian, data kepercayaan konsumen saat ini 

kurang suram dibandingkan beberapa bulan 

yang lalu," kata ekonom di Wells Fargo. 

Pasar sedang mencoba menyusun pandangan 

untuk awal tahun depan, dengan bernada 

beragam mulai dari perlambatan ekonomi, 

pendinginan inflasi, dan Federal Reserve yang 

masih hawkish. Ini adalah teka-teki yang coba 

diselesaikan oleh emas saat memasuki tahun 

baru. 

"Ketua Federal Reserve Jerome Powell 

mencoba menjual gagasan kepada investor 

bahwa suku bunga perlu lebih tinggi lebih lama 

dari yang diasumsikan sebelumnya untuk 

menjaga inflasi tetap terkendali," kata ekonom 

senior CIBC Capital Markets Andrew 

Grantham. "Namun, pasar keuangan tidak 

membelinya, dengan penurunan suku bunga 

masih diperhitungkan untuk akhir 2023 dan 

imbal hasil obligasi jauh dari level tertinggi 

sebelumnya." 

Powell mengatakan kepada pasar beberapa 

saat lalu bahwa setelah menaikkan suku bunga 

sebesar 425 basis poin pada tahun 2022, Fed 

masih belum cukup membatasi, dan suku 

bunga pelu tetap lebih tinggi lebih lama. 

Tetapi analis menafsirkannya dengan cara 

yang berbeda. "Apa yang dimaksud dengan 

lebih tinggi untuk lebih lama adalah bahwa 

bank sentral kemungkinan akan bereaksi nanti 

dan kurang agresif terhadap kejutan 

penurunan pertumbuhan dan risiko resesi 

daripada yang mereka miliki sebelumnya, 

karena kekhawatiran inflasi yang 

berkepanjangan. Fungsi reaksi baru itu adalah 

kenyataan bahwa pasar harus mulai membeli 

di beberapa titik selama 2023," kata 

Grantham, Jumat. 

Tren yang diamati pelaku pasar adalah 

seberapa cepat inflasi mereda, dan 

pertumbuhan melambat. "Data pada hari 

Jumat mengkonfirmasi bahwa inflasi PCE turun 

di November, dan seri inflasi sewa baru yang 

diterbitkan minggu ini oleh para peneliti di 

Cleveland, menambah bobot lebih lanjut pada 

pandangan kami bahwa inflasi akan terus 

turun di 2023," kata ekonom senior Capital 

Economics AS. Andrew Pemburu. 

Kejutan makro minggu ini adalah pembacaan 

akhir PDB Q3, yang menunjukkan 

pertumbuhan sebesar 3,2% dibandingkan 

perkiraan sebelumnya sebesar 2,9%. Hasil 

yang lebih kuat dari perkiraan yang akan 

membebani emas, menekan harga mendekati 

garis $1.800. 

Sementara itu, ukuran inflasi yang disukai Fed 

— nomor PCE inti tahunan — turun menjadi 

4,7% di bulan November setelah sebelumnya 

tercatat 5% di bulan Oktober. 

Minggu ini adalah minggu liburan Natal dan 

Tahun Baru, dan pasar akan sepi. Tetapi 

minggu pertama tahun baru dimulai dengan 

beberapa rilis penting, termasuk nonfarm 

payrolls, yang saat ini dipantau oleh Fed 

dengan sangat ketat. 

Data lain yang harus diperhatikan adalah PMI 

manufaktur dan jasa ISM, yang juga 
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dijadwalkan untuk minggu pertama bulan 

Januari. 

Pengaturan teknis emas menunjukkan tren 

naik enam minggu, menurut analis senior Kitco 

Jim Wyckoff. 

"Tujuan harga sisi atas berikutnya adalah 

menghasilkan penutupan Februari di atas 

resisten yang kuat di $1.900,00. Sasaran harga 

sisi bawah jangka pendek berikutnya adalah di 

bawah support teknis yang solid di $1.775,00. 

Resisten pertama terlihat di $1.823 kemudian 

di $1.833,80. Dukungan terendah minggu ini di 

$1.892,70 dan kemudian di $1.882,00," kata 

Wyckoff, Jumat. 

Sekilas Global 

Setelah dilakukan pelonggaran kebijakan 

Covid, kini China dihantui dengan melonjaknya 

kasus covid 19. Bank Dunia juga kembali 

mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi 

China tahun 2022 dari 4,3% menjadi 2,7%. Dari 

Moskow, dikabarkan bahwa Rusia membuka 

pintu negosiasi dengan Ukraina, yang diklaim 

ditolak oleh Kyiv.  

Data untuk diperhatikan dalam dua minggu 

ke depan: 

8 Desember: Penjualan rumah tertunda di AS 

30 Desember: Klaim pengangguran AS 

4 Januari: PMI Manufaktur ISM AS 

5 Januari: Perubahan pekerjaan nonpertanian 

ADP, klaim pengangguran AS 

6 Januari: gaji nonpertanian A.S., pesanan 

pabrik A.S., PMI non-manufaktur ISM A.S.
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