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Outlook 2023: Seberapa Cepat Fed 

Akan Menurunkan Suku Bunga Setelah 

Kenaikan 425 bps Tahun Ini? 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh gejolak bagi pasar logam mulia. Sikap agresif 

Federal Reserve sangat membebani permintaan investasi. 

• Pada awal November, harga emas turun ke level terendah dua tahun di $1.618 per ons. 

Namun, emas berhasil naik kembali hampir 13% dan berpotensi menjadi awal dari 

pergerakan lainnya. 

• Federal Reserve berkomitmen tetap pada jalur pengetatan yang paling cepat dalam sejarah 

AS sejak awal 1980-an. Tetapi ketika ekonomi terhenti dan inflasi mereda, semakin banyak 

ekonom yang memperkirakan bahwa The Fed akan terpaksa menurunkan suku bunga 

tahun depan. 

• Tanggapan The Fed terhadap inflasi, yang mencapai titik tertinggi selama lebih dari 40 

tahun terakhir, adalah menaikkan suku bunga secara agresif, diantaranya empat kenaikan 

berturut-turut sebesar 75 basis poin. Secara keseluruhan, suku bunga tahun 2022 naik 

sebesar 425 basis poin naik ke kisaran 4,25% - 4,5%.

Federal Reserve berkomitmen tetap pada jalur 

pengetatan paling cepat dalam sejarah AS 

sejak awal 1980-an. Tetapi ketika ekonomi 

terhenti dan inflasi mereda, semakin banyak 

ekonom memperkirakan The Fed terpaksa 

menurunkan suku bunga tahun depan. 

Tanggapan The Fed terhadap inflasi, yang 

mencapai titik tertinggi selama lebih dari 40 

tahun terakhir, adalah menaikkan suku bunga 

secara agresif, diantaranya empat kenaikan 

berturut-turut sebesar 75 basis poin. Secara 

keseluruhan, suku bunga tahun 2022 naik 
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sebesar 425 basis poin, naik ke kisaran 4,25% - 

4,5%. 

Pada pertemuan FOMC terakhir, The Fed 

melambat ke kenaikan 50 basis poin tetapi 

tetap memberikan sinyal kuat untuk terus 

menurunkan inflasi, dan memperingatkan 

pasar bahwa suku bunga akan tetap di level 

tinggi untuk jangka waktu lebih lama. 

"Kami telah menaikkan 425 basis poin tahun 

ini, dan kami memasuki wilayah terbatas. 

Sekarang tidak terlalu penting seberapa cepat 

kami melangkah. Jauh lebih penting untuk 

memikirkan tentang apa level tertinggi. Dan… 

berapa lama kami tetap membatasi? Itu akan 

menjadi pertanyaan paling penting," kata 

Ketua Fed Jerome Powell kepada wartawan 

setelah pertemuan FOMC Desember lalu. 

Tentang kemungkinan soft landing, Powell 

juga mengungkapkan bahwa semakin lama 

The Fed mempertahankan suku bunga lebih 

tinggi maka akan semakin sempit landasan 

pacunya [soft landing]. "Saya tidak berpikir ada 

yang tahu apakah kita akan mengalami resesi 

atau tidak. Dan jika kita melakukannya, apakah 

itu akan menjadi resesi yang dalam atau tidak, 

itu tidak dapat diketahui," katanya. 

Rata-rata proyeksi menunjukkan bahwa suku 

bunga AS bisa naik menjadi 5,1%. The Fed juga 

memperkirakan PDB riil akan mencapai 0,5% 

pada tahun 2023 dan inflasi PCE melambat 

menjadi 3,1%. 

Kenaikan tarif sudah dihargai oleh pasar, 

terutama untuk bulan Februari dan Maret. 

Banyak analis memperkirakan adanya jeda 

setelah itu yang diikuti oleh penurunan suku 

bunga potensial menjelang akhir tahun. 

"The Fed mungkin akan memberikan kenaikan 

setidaknya 50 basis poin lebih banyak tahun 

depan. Saya tidak akan terkejut jika mereka 

harus menaikkan sebesar 75 bps. Dampak dari 

kenaikan tahun ini akan menjadi lebih jelas di 

bulan Januari. Data makro menunjukkan 

kelemahan, tetapi inflasi yang tinggi akan 

membuat Fed menjadi agresif karena tekanan 

upah tidak akan hilang," analis pasar senior 

OANDA Edward Moya mengatakan kepada 

Kitco News. 

Pasar mengharapkan The Fed untuk tetap 

bersikap hawkish tahun depan karena jika 

mundur terlalu dini bisa berarti risiko inflasi 

yang mengakar, kata Moya. 

RBC memperkirakan kenaikan suku bunga 

terakhir akan terjadi pada bulan Maret. "Tim 

strategi ekonomi/ tingkat kami saat ini melihat 

kenaikan terakhir Fed pada bulan Maret, yang 

kemungkinan akan membawa kekacauan," ahli 

strategi komoditas RBC Capital Markets 

Christopher Louney mengatakan kepada Kitco 

News.  

Pasar emas bisa berada di puncak pasar bullish 

baru menjelang tahun baru karena emas 

mempertahankan kenaikan solidnya dari bulan 

lalu. 

Tahun 2022  merupakan tahun yang penuh 

gejolak bagi pasar logam mulia. Sikap agresif 

Federal Reserve sangat membebani 

permintaan investasi. Pada awal November, 

harga emas turun ke level terendah dua tahun 

di $1.618 per ons. Namun, berhasil naik 

kembali hampir 13% dan bisa berpotensi 

menjadi awal dari pergerakan lainnya. 

"[Emas] siap meledak," kata Ole Hansen, 

kepala strategi komoditas di Saxo Bank, dalam 

email ke Kitco News. 

Julia Cordova, pendiri Cordovatrading.com, 

mengatakan bahwa jika emas dapat menahan 

support di $1.820 per ons, hal itu dapat 

memicu pergerakan positif ke $1.860 per ons. 

Emas telah berjuang untuk menarik perhatian 

investor hingga akhir tahun 2022, dan masih 

menjadi salah satu aset dengan kinerja terbaik 

tahun ini. Emas mengakhiri tahun di wilayah 

netral; di lain sisi, S&P 500 mengalami kerugian 

20%. 
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Demikian juga dengan perak yang mengakhiri 

tahun ini dengan catatan kuat, mengungguli 

emas. Bulan lalu, emas dan perak mendapat 

keuntungan dari pergeseran ekspektasi suku 

bunga. Meskipun para ekonom mengantisipasi 

Federal Reserve akan terus menaikkan suku 

bunga, banyak yang melihat puncaknya pada 

semester pertama 2022. Pada saat yang sama, 

kekhawatiran akan resesi yang parah 

meningkatkan perkiraan bahwa bank sentral 

AS akan mulai melonggarkan suku bunga pada 

akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024. 

Menurut beberapa ekonom, beberapa laporan 

pasar tenaga kerja minggu depan dapat 

mempengaruhi suasana pasar, setidaknya 

untuk kuartal pertama tahun ini. 

Dalam konferensi pers pada 14 Desember, 

Ketua Federal Reserve Jerome Powell, telah 

memperingatkan investor bahwa pasar tenaga 

kerja masih terlalu ketat bagi bank sentral 

untuk mengubah kebijakan moneternya yang 

agresif. 

Ekonom baru-baru ini memperhatikan dengan 

cermat laporan lowongan kerja bulanan dan 

survei tenaga kerja (laporan JOLTS) dan 

mencatat bahwa penurunan lebih lanjut dalam 

jumlah lapangan pekerjaan dapat 

mengindikasikan tingkat pengangguran yang 

lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang. 

Ekonom di TD Securities mengatakan bahwa 

mereka mengharapkan laporan nonfarm 

payrolls bulan Desember menunjukkan 

ketahanan yang berkelanjutan di pasar tenaga 

kerja AS. 

"Penciptaan lapangan kerja kemungkinan 

mendapatkan momentum pada bulan 

Desember, dengan penguatan gaji pada 

penutupan tahun, dalam kondisi pasar tenaga 

kerja AS yang ketat. Tingkat [pengangguran] 

kemungkinan juga turun menjadi 3,6%, 

sementara kami memperkirakan 

pertumbuhan upah akan tetap ada."  

Data yang rilis minggu ini 

4 Januari: PMI Manufaktur ISM AS, lowongan 

pekerjaan JOLTS 

5 Januari: Perubahan pekerjaan nonfarm ADP, 

klaim pengangguran AS 

6 Januari: nonfarm payroll A.S., pesanan pabrik 

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