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THE BULL :  

CRUDE OIL

Bulan Juli 2021 kembali secara jelas merefleksikan korelasi utama antara dua aset 
terpopuler di dunia, yaitu Emas dan Dolar AS. Pada bulan ini, kontrak emas gulir 
GOLDUD di ICDX mencatatkan apresiasi sebesar 2.11%, dari level $1,776.50/Troy Oz 
di tanggal 1 Juli 2021 ke level $1,814.00/Troy Oz di tanggal 30 Juli 2021. Sebaliknya, 
kontrak mata uang asing USDCHF yang mayoritas pergerakannya disetir oleh valuasi 
Indeks Dolar AS – biasa dikenal dengan Indeks DXY – mencatatkan koreksi sebesar 
2.18% dari level CHF 0.92590 ke level CHF 0.90570, pada periode sama dengan yang 
disebutkan. 

THE BEAR :  

USDCHF



Pandemi Masih Berlangsung, Kekhawatiran akan Varian
Delta Semakin Meluas

Kekhawatiran yang sangat kontras mendominasi diskusi pasar terkait perekonomian 
selama bulan Juli. Di salah satu ujung spektrum adalah kekhawatiran tentang tekanan 
inflasi karena pemulihan ekonomi yang cepat dan kelanjutan dari kebijakan suku bunga 
rendah oleh The Fed. Di sisi lain ada potensi gejolak lain dari kondisi seperti pandemi 
yang disertai dengan penguncian ekonomi. Tidak mengherankan, perilaku pasar 
keuangan mencerminkan ketidakpastian ini selama sebulan, dan pada akhirnya 
menyumbang bahan bakar volatilitas dramatis yang dialami Dolar AS sejak minggu 
ketiga bulan ini.

Ditelisik lebih detail, pasar ekuitas dan obligasi AS melukiskan gambaran yang kontras 
pada bulan Juli karena indeks ekuitas ternama seperti S&P500 mencapai tertinggi 
baru sepanjang masa sementara imbal hasil Treasury AS merosot ke posisi terendah 
yang terakhir terlihat pada bulan Februari silam. Sementara penurunan tajam dalam 
hasil biasanya akan menyiratkan penurunan peringkat yang signifikan terhadap 
prospek pertumbuhan, tampaknya ada berbagai faktor lain yang perlu digaris bawahi 
sebagai langkah pelaku pasar untuk mengantisipasi pergerakan harga di bulan Agustus. 
Di antara fokus tersebut adalah terkait pandemi, dan tajuk-tajuk utama dari dalam AS 
yang meliputi kebijakan, sikap, dan pandangan moneter para pembuat kebijakan – 
setelah serangkaian data disajikan

Terkait pandemi, melonjaknya kasus Covid-19 di Asia kini kembali menjadi fokus 
utama. Secara rinci diulas, Berdasarkan pernyataan terbaru, pemerintah Jepang 
mempertimbangkan usulan untuk menambahkan tiga prefektur dekat kota tuan 
rumah Olimpiade Tokyo dan prefektur barat Osaka, ke dalam status keadaan darurat 
hingga 31 Agustus. Lebih lanjut, Korea Selatan pada hari-hari terakhir jelang 
pergantian bulan menerima desakan dari sejumlah pakar kesehatan untuk 
menerapkan pembatasan yang lebih ketat karena jumlah kasus yang naik drastis dalam 
tiga minggu terakhir. Di momen yang sama, Negara bagian Kerala di India selatan juga 
mengumumkan penguncian selama dua hari dan Phuket, Thailand, mengumumkan 
pembatasan perjalanan mulai 3 hingga 16 Agustus.



Dari Ambisi, Rekonsiliasi Terus Berlanjut

Kalender Ekonomi Lapis Satu AS

Selain Asia, lonjakan kasus juga terlihat di AS, yang memicu desakan dari Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) agar kebijakan penggunaan masker 
dalam ruangan di ruang publik dapat kembali diterapkan, dengan pertimbangan 
bahwa 69.3% wilayah AS memiliki tingkat penularan Covid-19 yang cukup tinggi, ujar 
CDC di pekan keempat bulan Juli 2021. Kebijakan tersebut juga disambut oleh 
lanjutan sikap Walikota Washington yang mengumumkan kewajiban masker di semua 
ruang publik dalam ruangan efektif berlaku pada jam 5 pagi. Juga menyasar Negara 
lain, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Departemen Luar 
Negeri AS secara tegas mengeluarkan peringatan perjalanan untuk bepergian ke 
Spanyol, Portugal, Siprus, dan Kirgistan karena peningkatan jumlah kasus Covid-19 di 
negara-negara tersebut.

Terkait kebijakan dalam negeri AS - Ambisi belanja infrastruktur Presiden Biden adalah 
salah satu katalis potensial untuk pergerakan yang lebih tinggi dalam imbal hasil 
obligasi, meskipun kemajuan tetap sulit dipahami selama bulan ini. Menyusul berita 
bahwa kerangka RUU infrastruktur bipartisan telah disepakati pada akhir Juni, rincian 
kesepakatan sejak itu sulit untuk dijabarkan. Mengesahkan RUU yang hanya 
membutuhkan dukungan Demokrat melalui proses “rekonsiliasi anggaran” tetap 
menjadi pilihan lain, meskipun ini kemungkinan masih membutuhkan kompromi versus 
proposal awal yang diberikan oposisi dari Demokrat yang lebih sentris tentang ukuran 
pengeluaran.

Dari sisi data ekonomi, inflasi AS secara mengejutkan naik selama empat bulan 
berturut-turut, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (CPI) utama mencapai 5,4% 
tahun ke tahun di bulan Juni. Kontribusi dari sektor-sektor yang jelas terkena dampak 
pembukaan kembali, seperti perjalanan dan pariwisata, tetap kuat, tetapi ada juga 
tanda-tanda bahwa tekanan inflasi meluas di seluruh perekonomian. 

T ang g al 
Rilis

Periode D ata Aktual Ekspektasi Sebelumnya

1-Jul  ISM Manufacturing  PMI 60.6 61 61.2
Averag e Hourly Earning s m/m 0.30% 0.30% 0.40%

N on-Farm Employment Chang e 850K 725K 583K
Unemployment Rate 5.90% 5.60% 5.80%

6-Jul  ISM Services PMI 60.1 63.4 64
CPI m/m 0.90% 0.50% 0.60%

Core CPI m/m 0.90% 0.40% 0.70%
14-Jul PPI m/m 1.00% 0.60% 0.80%

14 - 15 Jul Fed Chair Powell Testifies - - -

Retail Sales m/m 0.60% -0.40% -1.70%
Core Retail Sales m/m 1.30% 0.40% -0.90%

27-Jul CB Consumer Confidence 129.1 123.9 128.9

- FOMC Economic Projections & Rate 
Statements

< 0.25% < 0.25% < 0.25%

Q-2 2021 Advance GDP q/q 6.50% 8.50% 6.40%
30-Jul Jun-21 Core PCE Price Index m/m 0.40% 0.60% 0.50%

29-Jul

16-Jul

2-Jul

13-Jul

Jun-21

Jun-21



Harga produsen, yang diukur dengan PPI, naik lebih dramatis pada 1.0% untuk bulan 
ini dan 7.3% untuk tahun ini. Sebaliknya, harga bahan baku industri lain telah mundur 
secara signifikan dari tertinggi baru-baru ini, meskipun mereka tetap jauh di atas 
tingkat pra-pandemi. Secara menyeluruh, aktivitas AS kembali direfleksikan oleh 
indicator Survei Manufaktur ISM Juli yang turun menjadi 59.5 dari 60.6 tetapi tetap 
disimpulkan menunjukkan kemajuan yang kuat atas landasan kepercayaan di antara 
produsen. Sementara itu, kekuatan konsumen tetap teguh, tercermin dari angka 
Penjualan Ritel yang mengejutkan kuat untuk bulan Juni, dengan mudah mengalahkan 
perkiraan, serta Indeks Kepercayaan Konsumen tetap tinggi, naik ke 129.1, yang 
tercatat sebagai tingkat tertinggi sejak awal 2020.

Dari fokus lain, Pemulihan di pasar tenaga kerja meningkat dengan 850.000 pekerjaan 
ditambahkan pada bulan Juni – kenaikan bulanan terbesar sejak Agustus lalu. Di sisi 
lain,  Tingkat Pengangguran Juni naik sedikit menjadi 5.9% dibandingkan 5,8% di bulan 
Mei, jauh lebih lemah dari tingkat yang diharapkan 5.6%. Musim pendapatan kuartal 
kedua juga dapat dilacak sebagai alasan untuk optimisme: dengan lebih dari setengah 
perusahaan big-capped telah melaporkan pendapatan pada akhir Juli, dan hampir 
90% dari pelaporan tersebut telah mengalahkan ekspektasi pendapatan analis.

Sementara data ekonomi baru-baru ini telah menunjukkan peningkatan bertahap 
tetapi sebagian besar masih direspon “santai” oleh pasar, data yang dirilis sepanjang 
Juli tampaknya mencerminkan ketidakpastian sentimen saat ini. 

Seperti bagaimana telah dilaksanakan, upaya bantuan COVID-19, suku bunga rendah, 
dan kekhawatiran inflasi semuanya telah ditunjuk sebagai pendorong harga emas yang 
positif, dan sebaliknya nilai tukar Dolar AS yang negatif. Meskipun banyak bagian dunia 
sempat menunjukkan sinyal pemulihan dari COVID-19, perlu diingat pandemi masih 
menciptakan jumlah pencetakan uang global yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
terutama di AS.

Penyebaran cepat varian Delta telah memperkuat pembicaraan tentang ekonomi AS 
yang bergerak melewati titik puncak pertumbuhan, dan nada Federal Reserve (Fed) 
yang relatif lebih hawkish sejak Juni telah mengindikasikan bahwa ada “batas sehat” 
seberapa agresif bank sentral bersedia menjalankan perekonomian. Namun faktor 
teknis tampaknya memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada harga obligasi 
setidaknya di bulan Juli ini. Permintaan luar biasa kuat karena kombinasi pembelian 
Fed, investor institusional yang ingin menyeimbangkan kembali setelah periode 
penguatan indicator aktivitas yang kuat baik hampir seluruh sektor swasta.

Rencana The Fed untuk menormalkan kebijakan moneter akan menjadi faktor kunci 
lain yang mempengaruhi imbal hasil obligasi ke depan. Pada pertemuan Juli, The Fed 
mengakui bahwa ekonomi telah membuat kemajuan menuju tujuannya, tetapi 
kemajuan ini belum dipandang sebagai "substansial". The Fed memberi sinyal bahwa 
pengurangan pembelian aset semakin dekat, dan baik akhir tahun ini atau awal tahun 
depan sepertinya waktu yang paling mungkin untuk memulai pengurangan.

Pengaruh Obligasi, dan Arahan dari The Fed

Bulan Juli 2021 kembali secara jelas merefleksikan korelasi utama antara dua aset 
terpopuler di dunia, yaitu Emas dan Dolar AS. Pada bulan ini, kontrak emas gulir 
GOLDUD di ICDX mencatatkan apresiasi sebesar 2.11%, dari level $1,776.50/Troy Oz 
di tanggal 1 Juli 2021 ke level $1,814.00/Troy Oz di tanggal 30 Juli 2021. Sebaliknya, 
kontrak mata uang asing USDCHF yang mayoritas pergerakannya disetir oleh valuasi 
Indeks Dolar AS – biasa dikenal dengan Indeks DXY – mencatatkan koreksi sebesar 
2.18% dari level CHF 0.92590 ke level CHF 0.90570, pada periode sama dengan yang 
disebutkan. 



Hingga menutup bulan, The Fed kembali muncul ke pers dengan tetap membiarkan 
suku bunganya tidak berubah di level <0.25%, namun sekali lagi petinggi the Fed 
masih menggarisbawahi bahwa mereka masih menunggu data ekonomi yang lebih 
stabil seperti data ketenagakerjaan dalam beberapa bulan ke depan sebelum 
menurunkan paket stimulus bulannya yang sementara ini terus dipertahankan 
sebanyak $120 miliar per bulan. Di akhir acara, ada suara yang sedikit dovish, dimana 
Jerome Powell sekali lagi menyebutkan bahwa risiko penyebaran COVID-19 varian 
Delta dapat membuat perbaikan ekonomi berisiko – dan hal ini tak diserap pasar 
begitu dalam mengingat pernyataan yang sama telah berkali-kali diucapkan oleh 
orang nomor satu di bank sentral AS tersebut.

Sekilas Kabar Fundamental dari Penjuru Lain

Eropa | EURUSD +0.14%  ($ 1.18460      $ 1.18630)

Pergerakan pasangan tak luput dari perhatian utama pasar yang dipengaruhi dua 
sentimen utama, yaitu acara penting dari dalam negeri dan konsolidasi sentimen risiko 
secara menyeluruh. Fokus utama, seperti yang diharapkan, Bank Sentral Eropa (ECB) 
membiarkan suku bunga pada operasi refinancing utama, fasilitas pinjaman marjinal 
dan fasilitas deposito tidak berubah pada masing-masing 0.00%, 0.25% dan -0.50%. 
Dalam pernyataan kebijakannya, ECB merevisi pedoman ke depan untuk mencatat 
bahwa itu akan memungkinkan overshoot sementara inflasi sebelum mengambil 
tindakan kebijakan.

Lebih rinci, arahan ke depan lebih dovish daripada sebelumnya dengan Dewan 
Pengatur mengharapkan suku bunga utama ECB tetap pada level saat ini atau lebih 
rendah sampai inflasi mencapai 2% jauh di depan akhir cakrawala proyeksi untuk sisa 
tahun ini. Ini juga dapat menyiratkan periode transisi di mana inflasi cukup di atas 
target. 

Inggris | GBPUSD +1.03% ($ 1.37550       $ 1.38960)

Berbeda dengan pasangan lain terhadap USD, Poundsterling cenderung tahan karena 
dinilai mendapat keuntungan dari pengurangan kasus COVID di dalam negeri. GBP 
mencetak kenaikan setelah Inggris mencatat 24,950 kasus baru pada hari pekan tera-
khir bulan Juli, turun untuk hampir seminggu berturut-turut dan jauh di bawah 
39,850 dari minggu sebelumnya. Kendati demikian, kesengsaran Brexit masih menjadi 
perhatian pasar, setelah Uni Eropa dilaporkan menolak makalah setebal 28 halaman 
untuk mengubah permintaan protokol Irlandia Utara (NI) oleh Inggris, meski kedua 
pihak telah sepakat untuk tidak akan menyetujui negosiasi ulang protokol. 

Australia | AUDUSD  -1.69% ($ 0.74660      $ 0.73400)

Dari dalam negeri, Reserve Bank of Australia masih bersikap dovish saat ini dan tidak 
mungkin satu pembacaan inflasi yang tinggi akan cukup untuk menghasilkan putaran 
balik dalam nada kebijakan mereka. Dalam skenario bank sentral, inflasi diperkirakan 
sebesar 1.5% selama tahun 2021 dan 2% pada pertengahan tahun 2023. Serta dalam 
jangka pendek, inflasi IHK diperkirakan akan meningkat sementara dikisaran 3.5% 



sepanjang tahun hingga kuartal bulan juni. Selain itu, pasar tenaga kerja pulih lebih 
cepat dari yang diperkirakan dengan tingkat pengangguran yang menurun jauh 
menjadi 5.1%.

Selain itu, tekanan kuat cenderung dominasi pasangan karena Australia kembali 
melaporkan memperbarui statistik COVID harian tertinggi sejak Maret di beberapa 
Negara bagian, yang berujung pada sejumlah kebijakan pembatasan local. 

Selandia Baru | NZDUSD  +0.04%  ($ 0.69640       $ 0.69670)

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menggambarkan kondisi hawkish. RBNZ 
mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah di sekitar 0.25% dalam 
pertemuan kebijakan moneter terbarunya, sesuai dengan ekspektasi pasar yang luas. 
Namun, yang menarik adalah komentar yang menyarankan pemberhentian pembelian 
aset tambahan di bawah program Pembelian Aset Skala Besar (LSAP) paling lambat 23 
Juli 2021. Yang juga mendukung kutipan tersebut adalah optimisme PM Selandia Baru 
di tengah kondisi COVID yang relatif lebih baik daripada sejumlah negara Asia-Pasifik, 
bahkan Asia lainnya. 

Kanada | USDCAD  +0.25%  (CAD 1.24430       CAD 1.24740)

Badan Statistik Kanada menambahkan 230,700 pekerjaan pada bulan Juni 
dibandingkan dengan 68,000 kehilangan pekerjaan yang dilaporkan pada bulan Mei 
dan ekspektasi +195,000. Sementara itu, Tingkat Pengangguran turun menjadi 7.8% di 
bulan Juni dari 8.2% di bulan Mei, meleset dari perkiraan sebesar 7.7%. Di sisi lain, 
ada pemulihan substansial di pertengahan bulan di harga minyak setelah penarikan 
yang lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah mingguan AS oleh 
EIA - juga permintaan bensin yang kembali diukur di level tertinggi sejak tahu 2019. Hal 
tersebut menyebabkan Tarik ulur antara kedua mata uang tunggal, dan menjaga 
USDCAD untuk ditutup dalam rentang yang tipis secara bulanan.

Jepang | USDJPY  -1.66%  (JPY 111.570       JPY 109.720)

Pasangan ini tergelincir di bawah level 109.80 dan terlihat akan memperpanjang 
penurunan lebih lanjut pada pelemahan USD dan beberapa perkembangan dari dalam 
Jepang sebagai fokus tambahan. Yen bertahan pada daya tarik safe haven-nya dalam 
melawan USD karena selera risiko investor meredam meningkatnya infeksi virus 
COVID. Perkembangan terbaru, angka covid Jepang melewati angka 10.000 untuk 
pertama kalinya dan mendorong para pembuat kebijakan untuk memikirkan kembali 
keadaan darurat di lebih banyak prefektur. Kyodo News Jepang mengutip 
sumber-sumber pemerintah anonim dalam hal ini sambil mengatakan, “Pemerintah 
berencana untuk menambahkan tiga prefektur tetangga Tokyo, serta Prefektur 
Osaka, ke daerah-daerah di bawah keadaan darurat COVID-19 di tengah kebangkitan 
kekhawatiran akan COVID.”Sebelumnya juga, Yen memanfaatkan sikap Gubernur Bank 
of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda yang mengatakan bahwa target inflasi 2% BOJ akan 
menarik ekonomi Jepang keluar dari deflasi.


