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THE BULL :  

CRUDE OIL

Sepanjang bulan November 2020, fokus pasar minyak global terpantau telah 
memanfaatkan momentum suasana optimis di hampir seluruh pasar yang dihibur oleh 
sejumlah tajuk bergulir utama. Kombinasi kuat suasana perdagangan global dengan 
serangkaian laporan terkait dalam industry minyak itu sendiri telah mendorong 
kontrak COFR untuk membukukan lonjakan tinggi sebesar 18.23% (Rp 541.400 per 
barel    Rp 640.100 per barel).

Pasar minyak di awal bulan menguat didukung oleh sentimen dari pengumuman Cina 
untuk meningkatkan kuota impor minyak mentah bagi entitas swasta lebih dari 20% di 
tahun depan sebesar 243 juta ton, atau setara dengan 4.9 juta barel per hari. 
Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh raksasa sektor perdagangan dunia pun telah 
dikonfirmasi dengan hasil pemilu AS yang membawa sentimen dari kemenangan Joe 
Biden yang memunculkan harapan akan lebih banyak stimulus moneter dan 
terciptanya keseimbangan perdagangan internasional.

Lebih lagi, momentum harapan pemulihan permintaan yang kuat juga hingga 
menjelang pergantian bulan didukung oleh ekspektasi kembalinya permintaan minyak 
mentah  setelah berita uji coba vaksin dari Pfizer terbukti lebih dari 90% efektif dan 
saat ini sedang diajukan ke pihak otoritas obat AS untuk mendapat persetujuan pada 
minggu ketiga November.

Selain itu, dari sisi pasokan, sinyal positif bahwa OPEC+ akan menunda rencana 
pelonggaran pemangkasan produksi hingga 3 sampai 6 bulan  di Januari mendatang 
turut membantu mengangkat harga minyak. Laporan juga datang dari penurunan stok 
minyak AS dalam sepekan terakhir bulan November dari American Petroleum Institute 
(API) serta EIA, yang menunjukkan bahwa cadangan minyak mentah AS pada 
penutupan bulan November kemarin turun drastis dari bulan-bulan sebelumnya. 

 



THE BEAR :  

GOLD

Selama periode perdagangan November 2020, harga emas global terpantau telah 
“menyerah” semakin jadi dari momentum bullish panjangnya sejak awal tahun. Hal ini 
terlacak dari kinerja kontrak GOLDUD di ICDX untuk ditutup sebagai worst-performer 
bulanan dengan koreksi cukup dalam sebesar 5.78% ($ 1,895.70    $ 1,786.20). Koreksi 
dalam di sekitar emas, secara natural sejalan dengan suasana risk-on yang 
mendominasi pasar bahkan hingga menyambut bulan Desember – berdampak negatif 
bagi instrumen safe-haven seperti emas.

Pemilu AS yang penuh aksi sejak digelar pada tanggal 3 November 2020 lalu - 
mencapai klimaks dengan kandidat dari partai Demokrat Joe Biden muncul sebagai 
pemenang. Berdasarkan perhitungan suara paling aktual yang telah secara jelas 
menunjukkan kemenangan Biden, para pemimpin di seluruh dunia mengucapkan 
selamat kepada Biden atas kemenangannya, termasuk Justin Trudeau dari Kanada, 
Johnson dari Inggris, dan Angela Merkel dari Jerman.

Pergerakan indeks Dolar AS (DXY) sebagai refleksi utama respon pasar terhadap tajuk 
pemilu, telah menyerap sentimen dari banyaknya pelaku pasar yang optimis – bahkan 
sejak hari pertama pemilu - bahwa kemenangan oleh Joe Biden dan administrasinya 
telah terlacak untuk membebani mata uang AS lebih lanjut.

Bulan Buruk bagi Safe-Haven

Pesta Demokrasi AS – Reaksi dan Ekspektasi Pasar



Ekspektasi Joe Biden untuk Lebih “Lembut”
Banyak investor memperkirakan pemerintahan Biden akan sedikit mengambil dan 
merevisi kebijakan Trump sebelumnya, menjadi lebih konservatif bagi AS dan 
rival-rivalnya. Trump cenderung menganggap perdagangan dan kerja sama 
internasional sebagai sesuatu yang merugikan AS seperti yang tercermin dalam 
keluarnya AS dari North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) dan Kemitraan Trans 
Pasifik (TPP). Dengan motonya "America First," Trump juga selama ini fokus menarik 
kembali investasi AS di luar negeri untuk agar dikembalikan ke dalam negeri.

Terkait perang dagang – yang sejak tahun 2018 didominasi oleh Cina sebagai rival 
utama, pemerintahan yang akan datang – dipimpin oleh Biden - diharapkan akan 
mengambil sikap yang lebih damai dalam hubungan perdagangan. menganggap bahwa 
terpilihnya Biden untuk menjadi Presiden ke-46 AS tidak serta merta akan 
menghentikan perang dagang AS dengan Cina. Alasannya, permasalahan antar kedua 
negara raksasa ini "sangat dalam," mulai dari dominasi AS di dunia, manipulasi mata 
uang di Cina ataupun masalah-masalah lainnya. Namun, ia menilai bahwa Biden 
memang akan lebih "bersahabat" dengan kerja sama internasional dibandingkan 
Trump dan akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga akan berdampak 
positif kepada perdagangan internasional.

Terkait stimulus - Partai yang dinaungi Biden, yaitu Demokrat dikenal dengan tujuan 
kebijakan moneter yang berpusat pada penciptaan lapangan kerja sektor publik dan 
peningkatan belanja pemerintah. Dukungan untuk undang-undang tentang 
masalah-masalah seperti perawatan kesehatan universal, hak pendidikan dan proyek 
pekerjaan umum yang luas semuanya dapat dikaitkan dengan percepatan pengesahan 
stimulus tambahan yang selama ini diharapkan secara luas oleh rakyat AS. Kendati 
demikian, hingga saat penulisan, kepastian stimulus masih belum dapat diproyeksi 
secara jelas dengan dapat dikatakan dengan keyakinan relatif bahwa AS akan 
diarahkan oleh pemerintah (Senat dan Kongres) yang terpecah setidaknya untuk dua 
tahun ke depan. 



Berdasarkan laporan efektifitas dan efisiensi, tidak hanya vaksin Moderna yang 94.5% 
efektif, sesuai hasil uji coba terbaru, Johnson dan Johnson juga memulai uji coba 
tahap akhir pada vaksin dua dosisnya telah mendukung sentimen perdagangan pasar 
belakangan ini. Perlu juga dicatat bahwa Pfizer-BioNtech sebelumnya melaporkan 
tingkat keberhasilan 90% untuk uji coba vaksin mereka dan meningkatkan harapan 
bahwa dunia akan dapat menaklukkan COVID-19.

Pada bulan November 2020 ini, isunya tertuju pada bagaimana vaksin akan 
didistribusikan dan kapan vaksin akan mendapatkan persetujuan dari lembaga 
berwenang untuk penggunaan secara luas.

Lembaga Kesehatan AS, telah menggelar pertemuan darurat untuk membahas 
pemberian persetujuan vaksin kepada pekerja kesehatan dan orang-orang yang 
bekerja pada fasilitas kesehatan. Bersamaan dengan itu, Moderna Inc meminta 
persetujuan dari otoritas AS untuk memberikan persetujuan darurat terhadap 
penggunaan vaksinnya yang telah teruji dan menunjukan hasil yang efektif sekitar 
94.1%. Selain itu, juga ada ekspektasi dari publik bahwa beberapa golongan 
masyarakat di AS dapat mulai menerima vaksin sebelum Natal. 

Di penjuru lain, Inggris juga tengah memberikan persetujuan pada vaksin BioNTech 
dan Pfizer yang telah teruji sebelumnya. Oleh karena itu, hingga penutupan sesi bulan 
November 2020, sentimen perdagangan global tetap optimis dengan hati-hati di 
tengah harapan vaksin yang kemungkinan akan mengantongi persetujuan dari berbagai 
otoritas pengatur di Inggris, Eropa, dan AS – dalam waktu dekat di bulan Desember.

Menurut pernyataan sejumlah pejabat The Fed, fokus kini masih beralih kembali dan 
tersita ke peningkatan infeksi dan kasus kematian di AS. Dalam konteks ini, pasar mulai 
menentukan arah sebagai harapan respons dari pemerintah, dalam hal paket bantuan 
serta ekspansi moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve. Ketua Fed, Jerome Powell, 
telah mengkonfirmasi pandangan ini dalam acara virtual di California pada 
pertengahan bulan dengan menegaskan bahwa The Fed akan menggunakan semua 
alat untuk mendukung pemulihan selama yang dibutuhkan sampai pekerjaan itu 
benar-benar selesai. Namun, sikap yang diambil saat ini adalah bahwa para pembuat 
kebijakan tidak terburu-buru mengumumkan penyesuaian laju dan komposisi 
pembelian aset – sambil mewaspadai sinyal-sinyal yang dapat ditangkap dari 
serangkaian indikator ekonomi dalam negeri.

Optimisme vaksin – menyambut laporan efisiensi dan proses
legitimasi

Mode Kebijakan Moneter AS 



Indikator Makroekonomi Lapis Satu AS

Tanggal Rilis Data Periode Aktual Ekspektasi Sebelumnya
01-Nov  ISM Manufacturing PMI Oct-20 59.3 55.6 55.4
03-Nov Presidential & Congressial Election 46th Biden - Trump
04-Nov  ISM Services PMI 56.6 57.4 57.8

Average Hourly Earnings m/m 0.10% 0.20% 0.00%
Non-Farm Employment Change 638K 595K 672K

Unemployment Rate 6.90% 7.70% 7.90%
FOMC Press Conference

Rate Statement
<0.25% <0.25% <0.25%

CPI m/m 0.00% 0.10% 0.20%
Core CPI m/m 0.00% 0.20% 0.20%

Core Retail Sales m/m 0.20% 0.60% 1.20%
Retail Sales m/m 0.30% 0.50% 1.60%

12-Nov

17-Nov
Oct-20

Oct-20

06-Nov

Sekilas Kabar Fundamental dari Penjuru Lain

Eropa | EURUSD +2.70% ($ 1.16400     $ 1.19540)

Beberapa kali menyampaikan pidato, Presiden ECB Lagarde, masih menegaskan risiko 
yang siap menantang pemulihan perekonomian zona Eropa. Mengomentari prospek 
ekonomi, Lagarde mengatakan bahwa meskipun gelombang kedua virus COVID-19 
terbukti kurang kuat dari yang pertama, hal itu menimbulkan bahaya yang tidak kalah 
pentingnya bagi perekonomian. Namun, Lagarde mencatat bahwa program 
stimulusnya (TLTRO) telah terbukti menjadi alat yang efektif. Terkait programnya, 
Presiden ECB Lagarde dalam pidatonya terbarunya, menegaskan bank sentral akan 
memperpanjang stimulus moneternya pada bulan Desember dengan sikap untuk 
menjadikan dukungan fiskal sebagai prioritas. Ditambah dengan data PMI November, 
dengan menunjukkan penurunan aktifitas dari sektor layanan, yang diimbangi lonjakan 
kinerja di sektor manufaktur, disinyalir akan menjaga mode optimis ECB.

Inggris | GBPUSD +3,02% ($ 1,29290     $ 1,33090)

Masih dari Brexit, optimisme masih dijaga oleh laporan terbaru yang menunjukkan 
bahwa sementara negosiasi berlangsung, Brussels dilaporkan mempertimbangkan 
untuk meminta klausul peninjauan 10 hingga 15 tahun dalam kesepakatan 
perdagangan dan perjanjian penangkapan ikan. Usulan tersebut direspon baik untuk 
menstabilkan posisi GBPUSD dengan memungkinkan kompromi yang layak disepakati 
Inggris juntuk mengekstraksi konsesi mereka sendiri pada poin-poin utama. Dari sisi 
kebijakan moneter, BOE masih menahan diri dari perubahan suku bunga, seperti yang 
diharapkan, bersamaan dengan mengumumkan tambahan Pelonggaran Kuantitatif 
(QE) senilai GBP 150 miliar.  



Australia | AUDUSD  +4,72%   ($ 0,70550     $ 0,73880)

Meski di awal bulan Reserve Bank of Australia (RBA) datang dengan menyesuaikan 
ekspektasi luas pasar untuk mengumumkan penurunan suku bunga 0.15% ke 0.10%, 
risalah lanjutan yang datang di pertengahan bulan menunjukkan bahwa pemerinta 
sedang menyiapkan skema baru untuk kredit murah dan menambah Pelonggaran 
Kuantitatif (QE). Namun, pembuat kebijakan RBA menunjukkan kesiapan pembuat 
kebijakan untuk menawarkan uang kas lebih mudah sambil menolak penurunan suku 
bunga yang lebih langsung dan penolakan yang jelas untuk suku bunga negatif – dan 
berhasil menjadi pondasi AUDUSD untuk bulan ini selain suasana optimis di sekitar 
tajuk global.

Selandia Baru | NZDUSD  +5,94% ($ 0,66340    $ 0,70280)

Selain optimism di pasar, reli harga secara luas memanfaatkan katalis yang 
disumbangkan oleh momentum penting RBNZ. Arahan positif diserap pasar setelah 
bank sentral mempertahankan Suku Bunga Resmi tidak berubah pada 0.25%. Selain 
itu, RBNZ meningkatkan program pembelian aset berskala besar sebesar NZD 100 
miliar dan menandai kesiapan untuk memangkas suku bunga menjadi negatif saat 
mengumumkan peluncuran Funding for Lending Program (FLP), yang menawarkan 
dana langsung ke bank pada tingkat yang mendekati OCR di Desember. 


