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Sentimen Emas Sangat Bullish, Analis 

Berharap Tembus $2.000 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Minggu lalu harga emas mencapai level tertinggi sejak 9 bulan terakhir 

• Reli kenaikan harga emas terjadi setelah Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengirim surat 

kepada Kongres yang memperingatkan bahwa pemerintah AS dapat menyentuh batas 

utang pada 19 Januari. 

• Kekhawatiran pemerintah default telah membayangi tetapi tidak diperkirakan akan 

secepat ini. Anggota kongres dari Partai Republik diperkirakan akan memperumit negosiasi 

karena peningkatan plafon hutang perlu diimbangi dengan pemotongan anggaran belanja 

secara tajam. 

• Level resistance berikutnya adalah $1.950, jika harga emas mampu menembus level 

tersebut diperkirakan harga akan melambung sampai dengan $2.000

Pasar emas mengakhiri minggu lalu di level 

tertinggi sejak sembilan bulan terakhir, 

didorong oleh kenaikan permintaan safe-

haven, menembus $1.920 per ons, yang 

dianggap analis sebagai level resistensi 

penting. Sedangkan emas berjangka Februari 

ditutup dengan kenaikan sekitar 1%, di harga 

1.922,80 per ons. Lebih lanjut, menurut analis 

meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan 

pergeseran fundamental pasar dapat 

memberikan dorongan lebih pada harga untuk 

kembali ke $2.000 lebih cepat dari yang 

diharapkan. 

Reli kenaikan harga emas terjadi setelah 

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengirim 

surat kepada Kongres yang memperingatkan 

bahwa pemerintah AS dapat menyentuh batas 

utang pada 19 Januari. 

Kekhawatiran pemerintah default telah 

membayangi tetapi tidak diperkirakan akan 

secepat ini. Anggota kongres dari Partai 

Republik diperkirakan akan memperumit 

negosiasi karena peningkatan plafon hutang 

perlu diimbangi dengan pemotongan 

anggaran belanja secara tajam. "Kami tahu 
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masalah utang akan menjadi masalah di 2023, 

tetapi kami tidak mengharapkannya untuk 

secepat ini," kata Edward Moya, analis pasar 

senior Amerika Utara di OANDA. Reaksi jangka 

pendek akan menguntungkan bagi emas. 

Moya menambahkan bahwa meskipun 

permintaan safe-haven jangka pendek mampu 

mendukung harga emas, namun jika ada 

kekacauan besar akan berbalik arah dan 

menguntungkan dollar AS. 

Menurut Moya resistensi emas berikutnya di 

$1.950 per ons. Jika emas mampu menembus 

level ini, maka tidak ada yang menghalangi 

rally emas menuju $2.000. "Ada banyak 

momentum di pasar saat ini dan saya pikir 

target $2.000 hanyalah pertanyaan kapan kita 

sampai di sana," katanya. 

Kebijakan Moneter Federal Reserve Tetap 

Menjadi Pendorong Penting Bagi Emas 

Data inflasi dan tekanan harga mulai mereda 

minggu lalu yang menimbulkan ekspektasi 

bahwa The Fed akan memperlambat 

kebijakan moneternya yang agresif. Pada 

Desember 2022, indeks harga konsumen (IHK) 

AS mencapai 6,5% secara tahunan (YoY) atau 

turun dari inflasi pada November yang 

mencapai 7,1%. Berdasarkan alat FedWatch 

CME, Market melihat peluang 90% bahwa The 

Ted akan menaikkan suku bunga 25 bps pada 

pertemuan Februari mendatang. 

Data tersebut juga disambut positif dengan 

kenaikan harga minyak mentah, selain 

dipengaruhi juga oleh optimisme atas prospek 

permintaan minyak dari Cina.  

Antisipasi invenstor bahwa The Fed tengah 

berada di ujung siklus pengetatan, telah 

membebani dollar AS dan bond. Indeks dolar 

mengakhiri minggu ini di level terendah dalam 

tujuh bulan terakhir.  

Menurut Kevin Grady, Presiden Phoenix 

Futures and Options, investor melihat adanya 

perubahan mendasar di pasar keuangan yang 

mendukung harga emas, walaupun secara 

teknis terlihat berlebihan. "Saya telah 

menunggu perubahan mendasar di pasar dan 

saya pikir kita mulai melihatnya," kata Grady. 

"Pasar obligasi menandakan bahwa suku 

bunga akan lebih rendah dari apa yang 

dikatakan the Fed dan itu bullish untuk emas." 

Kenaikan suku bunga juga dikuatirkan sektor 

perbankan, karena tren kenaikan bunga 

membuat bank di AS harus banyak menaikkan 

suku bunga deposito. Sementara kredit yang 

bank tawarkan bisa menurun karena ancaman 

resesi. Bank AS terancam kehilangan banyak 

pendapatan bunga di tahun ini, bahkan 

diramalkan bakal mengalami penurunan laba 

bersih sekitar 17% pada kuartal keempat 

2022. Termasuk Goldman Sachs yang 

dikabarkan merumahkan ribuan karyawannya 

untuk antisipasi. 

Dollar AS Terlihat Oversold 

Meskipun harga emas memiliki ruang untuk 

bergerak lebih tinggi minggu depan, beberapa 

analis mengatakan bahwa investor harus 

berhati-hati pada level. Beberapa 

menyarankan untuk mencari momen 

pembelian ketika terjadi penurunan harga.  

Darin Newsom, analis pasar senior di Barchart, 

mengatakan bahwa investor bullish mungkin 

harus gesit karena emas dapat terkoreksi 

dengan cepat. Menurutnya saat ini dolar AS 

dalam kondisi oversold. Dia mencatat bahwa 

102,17 adalah level retracement atau 

pembalikan harga sementara. 

"Ketika [emas] memutuskan untuk berbalik 

arah [turun], dimana bisa jadi beberapa poin 

pada minggu depan, [artinya] itu bisa jatuh 

dengan cepat," katanya.  

Marc Chandler, Direktur Pelaksana di 

Bannockburn Global Forex, juga berpendapat 

sama bahwa dollar AS oversold. Dia mencatat 

bahwa meskipun inflasi mereda, Federal 

Reserve diperkirakan akan tetap menaikkan 

suku bunga, yang dapat membantu 

menghentikan penurunan dollar. 
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Data Ekonomi Untuk Diperhatikan 

Analis mengatakan pasar kemungkinan 

sensitif terhadap komentar yang dibuat 

selama Forum Ekonomi Dunia tahunan, yang 

berlangsung minggu ini. Forum Ekonomi Dunia 

telah menyuarakan keprihatinan tentang 

meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan 

ancaman inflasi yang terus berlanjut. Analis 

mengatakan bahwa setiap prospek yang 

suram dapat semakin meningkatkan daya tarik 

safe-haven emas. Data lain yang diperhatikan 

investor adalah angka penjualan ritel, data 

inflasi dan angka manufaktur regional dari 

New York Federal Reserve dan Philadelphia 

Federal Reserve. 

Yang perlu diantispasi lainnya adalah 

keputusan kebijakan moneter Bank of Japan 

karena dapat memberikan momentum bullish 

untuk dolar AS, yang pada gilirannya akan 

membebani emas. 

Selasa: Indeks manufaktur Empire State, 

keputusan kebijakan moneter Bank of Japan 

Rabu: PPI, Penjualan eceran 

Kamis: Philly Fed Survey, klaim pengangguran 

mingguan, perumahan baru dan izin bangunan 

Jumat: Penjualan rumah yang ada
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