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Harga Emas Diprediksi Kembali 

Menembus $2.000 per Toz di 2023 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Seiring dengan melemahnya dolar AS, banyak yang berharap emas kembali menarik minat 

investor sebagai lindung nilai. 

• Para analis mengatakan bahwa Federal Reserve mungkin tidak mampu mengendalikan 

inflasi, mempertimbangkan hutang pemerintah yang membengkak dan menjadi beban 

yang signifikan. 

• Emas mencapai level tertinggi sejak sembilan bulan terakhir di $1.939 per ons pada Jumat 

lalu karena momentum teknis bullish dan pembelian safe-haven. 

• Pergerakan dolar AS penting untuk diperhatikan dalam beberapa minggu ke depan, 

mengantisipasi dolar yang lebih rendah jika the Fed memperlambat kenaikan suku bunga.

Dollar AS yang melemah akan memberikan 

dukungan pada harga emas di 2023 karena 

logam mulia telah mengawali tahun dengan 

reli 5%. 

Menurut analis Joe Foster dan Imaru Casanova 

dari VanEck, greenback telah mencapai 

puncak karena indek telah turun 1ollar 10,5% 

dari level tertingginya dalam 20 tahun terakhir 

pada September lalu. Sentimen bullish 

mengut karena emas mampu 

mempertahankan kenaikan di atas $1.900 per 

ons, di saat indeks 1ollar AS diperdagangkan di 

sekitar 102,17 poin. 

“Kami berharap melihat 1dollar AS makin 

melemah jika resesi berkembang,” kata ahli 

strategi dalam laporannya. Kurva imbal hasil 

terbalik yang curam dan efek dari kebijakan 

moneter Federal Reserve yang agresif adalah 

dua alasan signifikan mengapa kedua analis 
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memperkirakan pelemehan aktivitas ekonomi 

di 2023. 

“Hanya dalam waktu sembilan bulan 

pengetatan keuangan telah mengakibatkan 

jatuhnya pasar perumahan, jatuhnya mata 

uang kripto, bencana derivatif untuk dana 

pensiun Inggris, dan runtuhnya pertukaran 

mata uang kripto utama. Risiko bawan apa 

yang akan terjadi dalam sembilan bulan ke 

depan muncul perlambatan ekonomi, kata 

para analis. 

Mereka juga melihat potensi meningkatnya 

ketidakpastian geopolitik yang membebani 

dolar AS karena perannya sebagai mata uang 

cadangan dunia yang terus melemah. “Ada 

keengganan untuk terus bergantung pada 

dolar AS baik untuk cadangan devisa dan 

perdagangan, sejak sanksi Barat membekukan 

lebih dari setengah cadangan devisa Rusia 

atau senilai $500 miliar,” kata Foster dan 

Casanova. "Banyak negara melihat tidak ada 

jaminan bahwa AS tidak akan kembali 

menggunakan dolar AS untuk membalas 

pelanggaran di masa depan. Saat tatanan 

dunia baru berkembang, mungkin lebih sedikit 

permintaan dollar AS" 

Seiring dengan melemahnya dolar AS, analis 

mengharapkan ancaman inflasi yang sedang 

berlangsung kembali menjadikan emas 

sebagai lindung nilai yang menarik untuk 

menjaga kekayaan. Para analis mengatakan 

tidak mungkin Federal Reserve mampu 

mengendalikan inflasi. Mereka mencatat 

bahwa utang pemerintah telah membengkak, 

mencapai $31,3 triliun utang nasional, atau 

setara dengan 124% dari PDB. 

"Pasar energi pasti akan melihat lebih banyak 

volatilitas, sementara serbuan ke teknologi 

hijau akan terus menekan harga pada banyak 

komoditas. Begitu Fed berhenti melakukan 

pengetatan, kami akan mengawasi gelombang 

inflasi berikutnya. Fed mungkin menemukan 

gelombang kedua akan lebih sulit atau bahkan 

mustahil untuk dihadapi," kata para analis. 

"ETF (Exchange-Traded Fund) emas batangan 

global mengalami arus keluar yang besar dari 

bulan April hingga November. Arus keluar 

telah berhenti sekarang, namun kemungkinan 

diperlukan katalis yang untuk mendorong arus 

masuk kembali, setidaknya setelah tekanan 

jual telah mereda," kata para analis. "Mungkin 

tahun 2023 akan membawa fokus baru pada 

emas”. ETF adalah unit yang mewakili emas 

fisik dalam bentuk kertas. 

Reli emas di Januari membawa harga ke level 

tertinggi sejak sembilan bulan terakhir pada 

Jumat lalu, dimana emas naik lebih dari 5% 

sejak awal tahun. Tetapi analis juga tidak mau 

mengesampingkan beberapa konsolidasi yang 

mungkin terjadi menjelang pertemuan 

Federal Reserve di Februari. 

Emas mencapai level tertinggi sembilan bulan 

di $1.939 per ons pada Jumat karena 

momentum teknis bullish dan pembelian safe-

haven. Pada saat penulisan, emas berjangka 

Comex bulan Februari berada di $1,925.20, 

datar pada hari setelah aksi ambil untung. 

Apakah emas overbought? 

Di tengah reli emas, analis juga 

memperingatkan bahwa mulai terlihat 

overbought. “Kondisi ini akan menyebabkan 

gelombang. Saya netral terhadap emas 

sampai pertemuan the Fed pada 1 Februari. 

Resistensi utama berada di $2.000. Tapi saya 

akan terkejut jika emas bergerak di atas 

$1.950. Emas kemungkinan akan 

berkonsolidasi sampai pertemuan the Fed," 

kata analis pasar senior OANDA, Edward Moya 

untuk Kitco News. 

Prospek keseluruhan pada emas tetap bullish, 

dengan banyak analis mengharapkan harga 

emas mencapai $2.000 per ons pada akhir 

tahun atau bahkan pada akhir kuartal ini. 

"Harga meroket, jika tekanan jual muncul, 

mungkin $1.900 bukan level support yang 

kuat," kata Moya. 
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Secara teknis, emas mendekati wilayah 

overbought meskipun tren tinggi tetap kuat, 

menurut ahli strategi pasar senior RJO 

Futures, Frank Cholly,  

"Pasar emas bergerak lebih tinggi pada tingkat 

yang mulai tidak tidak masuk akal. Dan dolar 

AS cenderung bergerak lebih rendah. Maka 

setiap koreksi emas di level ini akan menjadi 

peluang untuk beli," kata Cholly pada Kitco 

News. "Saya perkirakan tren emas akan terus 

tinggi. Dan saya bullish sampai adanya 

pullback ke $1.850." 

Target $2.000 masih sangat mungkin menurut 

Cholly. "Meskipun emas mengalami sedikit 

kesulitan mencapai penutupan di $1.950 pada 

minggu lalu, saya melihat jalur yang jelas 

menuju $2.000," katanya. 

Cholly menjelaskan bahwa emas adalah pasar 

yang unik karena harga yang naik justru 

membuat asset aset lebih menarik. "Di pasar 

lain, seperti komoditas mentah yang 

digerakkan oleh penawaran dan permintaan, 

orang akan berhenti membeli ketika harga 

mencapai level tinggi tertentu. Sebaliknya 

untuk emas, semakin tinggi harganya, semakin 

banyak orang menginginkannya. Emas dapat 

dengan mudah mencapai $2.000 pada paruh 

pertama tahun ini, atau lebih cepat," 

tambahnya. 

Awal tahun investor melihat adanya ketakutan 

resesi yang bagus untuk emas. "Year-to-date, 

emas dimulai dengan awal yang baik," kata 

Moya. "Saya masih mempertahankan prospek 

bullish 2023." 

Semua perhatian akan tertuju pada 

pertemuan the Fed 1 Februari, dimana pasar 

melihat adanya potensi kenaikan suku bunga 

acuan 25 bps. Ini adalah penurunan kecepatan 

yang signifikan berikutnya setelah 

sebelumnya The Fed turun dari 75 basis poin 

pada musim gugur menjadi 50 basis poin pada 

bulan Desember. 

"The Fed telah mengirimkan pesan yang 

cukup. Tapi pasar tenaga kerja masih agak 

membingungkan,” kata Moya. "Bagi the Fed, 

risiko terbesar adalah inflasi tidak turun 

sepenuhnya." 

Pergerakan dolar AS sangat penting untuk 

diperhatikan dalam beberapa minggu ke 

depan dimana pasar mengantisipasi 

pergerakan dolar yang lebih rendah karena 

the Fed memperlambat kenaikan suku bunga, 

tambah Cholly. 

Data Ekonomi 

Ada beberapa rilis data penting minggu ini, 

termasuk PDB Q4 AS dan ukuran inflasi favorit 

the Fed —yaitu pengeluaran konsumen 

pribadi inti. Meskipun data sektor manufaktur 

dan jasa memburuk, PDB Q4 diharapkan 

menunjukkan ekonomi AS tumbuh 2,6% 

setelah sebelumnya dilaporkan pertumbuhan 

Q3 sebesar 3,2%. 

Indeks harga PCE (Personal Consumption 

Expenditures) inti diperkirakan akan 

melambat menjadi 4,4% di bulan Desember 

dari laju November sebesar 4,7%. 

Rabu: Keputusan suku bunga Bank of Canada 

Kamis: PDB Q4 AS, klaim pengangguran AS, 

pesanan barang tahan lama AS 

Jumat: Indeks harga PCE AS, penjualan rumah 

tertunda AS
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