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THE BULL :  

USDCAD

Dalam bulan September 2020, pasangan mata uang asing USDCAD mencatatkan 
kinerja baik untuk menjadi best-performer contract dengan membukukan apresiasi 
sebesar 1.84% (CAD 1.30770   CAD 1.33180). Harga bergerak dengan arus apresiasi 
yang cukup kokoh di tengah sentimen negatif di sekitar mata uang tunggal CAD, 
seperti masih terpuruknya harga minyak mentah dunia (dibahas lebih lanjut di section 
The Bear) dan respon lanjutan pasar terhadap berita pesimis dari beberapa cerminan 
kondisi Kanada.

Dari sisi data, dilacak sebagai arahan terdekat pasar terhadap upaya pemulihan sektor 
utama, Kanada merilis dua data utama yaitu Employment Change yang dirilis di bawah 
ekspektasi menunjukkan sekitar 246 ribu orang dipekerjakan dibanding 263 ribu yang 
diperkirakan. Selain itu, angka Unemployment Rate Kanada juga belum menunjukkan 
pemulihan di angka pertumbuhan 10.2%. Kanada juga merilis angka neraca 
perdagangannya untuk Juli 2020 yang, meski dirilis sesuai ekspektasi analis, masih 
membukukan defisit yang cukup dalam senilai CAD 2.5 miliar atau lebih dalam dari 
periode Juni 2020 di defisit sebesar CAD 1.6 miliar. 

Pasangan USDCAD secara kuat memanfaatkan momentum perkasanya USD dan 
terpuruknya harga minyak yang disponsori oleh kehawatiran dari sisi struktur pasokan 
dan permintaan. Koreksi lanjutan harga minyak global masih menjadi support harga 
dengan lanjutan kekhawatiran permintaan minyak yang kembali muncul di tengah 
pemulihan ekonomi yang goyah di AS dan Eropa. Dari industri minyak dalam Kanada 
sendiri, baru-baru ini data melaporkan bahwa indeks harga produsen naik 0.3% bulan 
ke bulan sementara harga bahan mentah naik 3.2% bulan ke bulan, dan dikhawatirkan 
dapat mengganggu kelancaran operasional yang ekonomis.

Tak luput dari perhatian pasar, setelah pertemuan kebijakan moneter di pertengahan 
bulan, Bank of Canada memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan 
utamanya pada batas efektif yang lebih rendah di 0,25% seperti yang diharapkan. 
Sejumlah analis menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar-benar datang 
dengan kejutan apapun, yang tercermin dalam respons pasar yang relatif tidak 
terdengar. Bank sentral masih mengakui bahwa pemulihan ekonomi telah dimulai lebih 
kuat daripada yang diperkirakan baru-baru ini pada bulan Juli tetapi mencatat bahwa 
ketidakpastian yang luar biasa masih tersisa.



THE BEAR :  

USDCAD

Sepanjang bulan September 2020, harga kontrak minyak mentah jenis WTI ICDX 
(COFR) membukukan koreksi yang cukup dalam sebesar 5.59% (Rp 634,700 per barel          
     Rp 599,200 per barel). Koreksi tajam harga minyak secara dramatis dialami hingga 
pertengahan bulan, dan berangsur-angsur mempersempit rentang kerugian 
bulanannya.

Mengawali bulan, meningkatnya tensi antara AS dan Cina setelah Menteri Luar Negeri 
AS Mike Pompeo (1/9) menyatakan harapannya untuk menutup semua pusat budaya 
Institut Konfusius Cina di kampus-kampus AS pada akhir tahun ini, mengawali suasana 
bearish bagi minyak. Masih dalam tajuk yang sama, Harga terpantau terus melaju turun 
pasca Pompeo mengumumkan (2/9) pembatasan akses pada diplomat senior Cina.

Dari sisi pasokan dan pengendaliannya, harga juga menyerap sentimen negatif dari dua 
laporan penting organisasi EIA yang menunjukkan penurunan permintaan bensin 
dalam sepekan pertama dari 9.16 juta bph menjadi 8.78 juta bph. Selain itu, harga 
kembali melemah setelah data persediaan minyak AS dari EIA menunjukkan kenaikan 
stok sebesar 2.1 juta barel dalam sepekan. Hal ini di luar ekspektasi pasar yang 
memperkirakan stok akan turun karena pengurangan produksi yang sedang 
berlangsung di kilang sepanjang Teluk Meksiko pasca Badai Laura.

Tak hanya sampai disitu, ancaman bagi keseimbangan struktur pasokan dan 
permintaan juga dapat dilacak dari sikap beberapa negara utama penggerak industri 
minyak yang berdampak negatif. Awalnya, Irak sempat memberikan isyarat untuk 
meminta perpanjangan waktu dalam memenuhi kompensasi atas kelebihan 
produksinya. Pun demikian, kebijakan yang signifikan juga disumbangkan kebijakan 
dari Saudi Aramco dan Abu Dhabi yang mengumumkan untuk memangkas harga 
penjualan minyak mentah untuk pengiriman bulan Oktober. Lebih lanjut, harga 
kembali jatuh pasca dirilisnya berita bahwa Turki dan Libya sedang menjajaki peluang 
kerjasama eksplorasi minyak dan gas di Libya. Apabila kerjasama tersebut terwujud, 
maka produksi minyak Libya yang saat ini merosot ke level 100,000 bph di bulan Juli 
dapat kembali meningkat.     



Kabar Moneter AS

Volatilitas Dolar AS bulan September 2020

Kendati demikian, harga kembali menemukan katalisnya untuk memantul ke level uji 
resistance di Rp 600,000 per barel setelah ekspektasi dampak Badai Tropis Beta yang 
akan membawa hujan lebat ke beberapa bagian pesisir Texas dan Louisiana. Selain itu, 
pasar minyak mendapat dukungan dari ancaman Badai Tropis Sally yang mengganggu 
produksi minyak AS untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan setelah 
Badai Tropis Laura melanda Teluk Meksiko. Sebanyak 119 fasilitas produksi yang 
mewakili sekitar 19% dari total fasilitas minyak AS di Teluk Meksiko ditutup, akibatnya 
sebanyak 508,366 bph atau 27.48% dari total produksi minyak AS di Teluk Meksiko 
terhenti

Pasar keuangan global tidak luput dari pengaruh besar Dolar AS sebagai mata uang 
tunggal mayor dunia. Pergerakan Dolar AS selama bulan September 2020 yang ditinjau 
dari Indeks DXY refleksi kekuatan mata uang terhadap 6 mata uang utama dunia 
lainnya, setelah berfluktuasi mencatatkan apresiasi sebesar 1.68%. Sentimen di 
sekitar Dolar AS sebagai mata uang safe-haven dunia masih meliputi tarik ulur minat 
risiko global yang dipengaruhi oleh faktor penghindaran risiko yang masih dalam tren 
mendominasinya, outlook dovish serta simpang siurnya sikap moneter, dan sejumlah 
data makroekonomi lapis satu AS juga menjadi faktor penggerak sentimen pasar 
terhadap Dolar AS.

Diwakili orang nomor satu The Fed, Ketua Fed Powell bersaksi di depan komisi khusus 
DPR, menggarisbawahi bahwa ekonomi AS tetap tangguh dan bahwa sistem 
perbankan telah bertahan dengan baik selama krisis yang sedang berlangsung. 
Namun, dia juga mengatakan bahwa kemajuan ekonomi lebih lanjut akan bergantung 
jika mereka dapat mengendalikan virus dan kemungkinan besar akan membutuhkan 
dukungan fiskal. Lebih lanjut, salah satu pejabat regional The Fed juga berbicara 
dovish bahwa The Fed akan membutuhkan fokus yang jauh lebih dalam tentang 
menaikkan suku bunga, setidaknya terhadap USD, di balik optimisme lanjutan terkait 
penantian panjang dari stimulus tambahan AS. 



Sebagai penggerak sentimen pasar secara lebih luas, daya tarik USD masih tinggi di 
pasar dengan kebangkitan angka baru virus COVID-19 yang telah membayangi 
pemulihan yang baru lahir pasca pandemi di seluruh dunia, terutama setelah 
pembatasan baru dan penguncian lokal diberlakukan kembali di Inggris dan Eropa. 
Oleh karena itu, investor masih bergegas mencari posisi keamanan dalam Dolar AS, 
memicu permintaan akan safe-haven secara keseluruhan.

Dari penjuru lain, langkah Amerika untuk menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan 
mendapat dukungan dari Inggris, Prancis dan Jerman di Persatuan Bangsa-Bangsa 
(PBB). Masalah tersebut baru-baru ini telah memicu ketegangan antara AS dan Cina, 
sementara kedua ekonomi tersebut masih berdesak-desakan mengenai persyaratan 
perdagangan dan pada akhirnya, memperburuk suasana pasar.

 

Dari sisi data, penjualan ritel naik 0.6% pada Agustus, sementara laju pembacaan inti 
berkontraksi 0.1%, meleset dari ekspektasi pertumbuhan 1.00%.  Selain itu, sektor 
jasa dan manufaktur juga menawarkan sinyal optimisme, meski pemulihan belum bisa 
disumbangkan secara kuat dari sisi ketenagakerjaan. 

Angka-angka diantisipasi akan mendorong pelonggaran moneter lebih lama. Dari The 
Fed, seperti yang diharapkan, bank sentral membiarkan kebijakan moneternya tidak 
berubah, termasuk dalam pernyataannya, kerangka kerja terbaru bergeser ke target 
inflasi rata-rata. Perkiraan FOMC terbaru mengatakan PDB untuk berkontraksi 
sebesar 3.7% pada kecepatan yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 
6.5% untuk tahun 2020 dan pengangguran di angka 7.6% pada akhir tahun, 
dibandingkan dengan 9.3% pada proyeksi Juni. Sementara inflasi direvisi turun untuk 
tahun ini menjadi 1.0% dari 1.5%.  Dengan Fed diperkirakan akan menegaskan 
kemungkinan mempertahankan suku bunga mendekati nol untuk beberapa waktu, 
mungkin hingga 2023, dibutuhkan percepatan yang drastis dalam pemulihan ekonomi.

Faktor Risiko Pasar

Terkait stimulus, perkembangan terbaru untuk diperhatikan pasar masih menyerap 
kabar bahwa Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan AS Mnuchin 
melakukan pembicaraan dan sepakat akan memberikan bantuan senilai triliunan USD 
sebelum pemilihan November. Tujuannya, pembicaraan akan berlanjut hingga paket 
stimulus yang diusulkan Demokrat sebesar $2.2 triliun dapat disepakati bersama.

Indikator Makroekonomi Lapis Satu AS

Tanggal Rilis Data Periode Aktual Ekspektasi Sebelumnya
01-Sep  ISM Manufacturing PMI 56 54.6 54.2
02-Sep ADP Non-Farm Employment Change 428K 1250K 212K
03-Sep  ISM Services PMI 56.9 57 58.1

Average Hourly Earnings m/m 0.40% 0.00% 0.10%
Non-Farm Employment Change 1371K 1375K 1734K

Unemployment Rate 8.40% 9.80% 10.20%
CPI m/m 0.40% 0.30% 0.60%

Core CPI m/m 0.40% 0.20% 0.60%
Core Retail Sales m/m 0.70% 1.00% 1.30%

Retail Sales m/m 0.60% 1.10% 0.90%

27-28 Aug
FOMC Press Conference

Rate Statement & Economic Projections
<0.25% <0.25% <0.25%

 Flash Manufacturing PMI 53.5 52.5 53.1
 Flash Services PMI 54.6 54.5 55

Aug-20

Aug-2023-Sep

16-Sep

11-Sep

04-Sep



Eropa | EURUSD -1.59%  ($ 1.19140    $ 1.17240)

Bank Sentral Eropa datang dengan mempertahankan suku bunganya tidak berubah. 
Selain itu, ECB juga mempertahankan jumlah program pembelian darurat pandemi 
(PEPP) sebesar 1.350 miliar Euro. Dalam konferensi persnya, ECB merevisi harapan 
PDB untuk zona Eropa turun 8% pada tahun 2020, dibandingkan dengan 8.7% 
sebelumnya, diikuti oleh pertumbuhan 5.0% pada tahun 2021 dari +5,2% yang 
diantisipasi sebelumnya dan 3.2% pada tahun 2022. Selain itu, inflasi terpantau tepat 
sasaran pada 0.3% di tahun 2020, 1% pada tahun 2021 vs ekspektasi di 0.8% dan 1.3% 
pada tahun 2022 seperti pada perkiraan terakhir.

Swiss | USDCHF +1.32%   ($ 0.90930    $ 0.92130)

Bank Nasional Swiss (SNB) mengumumkan bahwa mereka mempertahankan suku 
bunganya tidak berubah di -0.75% seperti yang diharapkan. Selama konferensi pers, 
Ketua SNB Thomas Jordan mengakui bahwa situasi pemulihan ekonomi masih rapuh di 
Swiss dan mengatakan bahwa interve nsi telah berdampak pada tekanan ke atas dari 
CHF. Swiss pun mengalami resesi yang cukup tajam akibat pandemi, dengan pada 
kuartal kedua, PDB lebih dari 10% di bawah tingkat sebelum krisis. Sementara tahun 
ini, PDB akan menyusut sekitar 5% yang akan menjadi penurunan terkuat sejak krisis 
pada pertengahan 1970-an. 

Inggris | GBPUSD  -3.57% ($ 1.33830    $ 1.29050)

Berita terbaru yang dilaporkan oleh Times, menyatakan bahwa 'negosiator Eropa 
telah mengindikasikan untuk pertama kalinya bahwa mereka siap untuk mulai menulis 
draft hukum bersama dari perjanjian perdagangan dengan Inggris, sebelum 
pembicaraan baru dimulai. Dalam laporan lain, Bank of England dan regulator 
sekuritas UE telah menyetujui pengaturan berbagi informasi yang diperlukan bagi bank 
UE untuk terus menggunakan lembaga kliring di London mulai Januari. 

Dari kabar moneter, BoE datang dengan tetap mempertahankan tingkat suku bunga di 
level 0.10% dan juga paket stimulusnya (Asset Purchase Facility) senilai £745 miliar. 
Bersamaan dengan itu, BoE kembali menyatakan dengan tegas adanya risiko 
pengangguran signifikan yang lebih lama dan mengakui outlook pertumbuhan yang 
tidak pasti. Selain itu juga, para pejabat sempat mendiskusikan efektifitas tingkat 
bunga yang negatif dan direspon beragam oleh pasar

Jepang | | USDJPY  -0.44%  (JPY 105.940    JPY 105.470)

Periode transisi Perdana Menteri dengan pengganti yang cukup dipercaya, Yoshihide 
Suga, telah menjawab isu stabilitas politik internal Jepang. Selain itu, bank sentral 
Jepang (BoJ) yang tidak mengubah kebijakan suku bunganya seperti yang diharapkan, 
juga datang dengan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi negeri tersebut 
dalam menghadapi pandemi dan yang dikonfirmasi oleh data-data sebelumnya.

Sekilas Kabar Fundamental dari Penjuru Lain



Dari data, Produksi Industri yang optimis di awal pekan, Total Neraca Perdagangan 
Barang Jepang bulan Agustus juga naik menjadi ¥ 248.3 M versus ¥ -37.5 B dengan 
konsensus pasar di ¥ 10.9 M. Rincian lebih lanjut menunjukkan impor turun di bawah 
perkiraan ke -20.8% YoY, sedangkan ekspor pulih dari -16.1% menjadi -14.8% pada 
bulan yang sama.

Australia | AUDUSD  -2.86%  ($ 0.73740    $ 0.71630)

Risalah pertemuan periode September dari Reserve Bank of Australia (RBA) 
mengatakan penurunan yang disebabkan pandemi belum separah yang sebelumnya 
diekspektasi dan pemulihan sedang berlangsung di sebagian besar Australia. Bank 
sentral sekali lagi, telah melukiskan pandangan optimis, dengan mengatakan ekonomi 
pulih lebih baik dari yang mereka perkirakan. Mereka mengatakan penguncian baru di 
satu negara bagian akan membebani, tetapi mengingat mereka mengatakan bagian 
lain Australia pulih lebih cepat dari yang mereka kira maka pasar akan mengabaikan 
pandangan mereka tentang Victoria di beberapa waktu ke belakang.

Selandia Baru  | NZDUSD  -2.04%  ($ 0.67550     $ 0.66170)

Dalam paparannya, RBNZ menyebutkan adanya ketidakpastian yang substansial 
tentang penyebaran COVID-19 di masa depan baik secara domestik maupun global, 
dan bagaimana aktivitas ekonomi, kesehatan, dan sosial akan beradaptasi. 
Kesimpulannya, para anggota setuju bahwa kebijakan moneter perlu memberikan 
dukungan ekonomi yang signifikan untuk waktu yang lama, serta juga setuju bahwa 
mereka siap memberikan stimulus tambahan. Namun untuk saat ini, komite mencapai 
konsensus untuk mempertahankan suku bunga dan mempertahankan program LSAP 
maksimal NZD 100 miliar hingga Juni 2022.  

RBNZ juga mengingatkan pasar bahwa OCR yang lebih rendah dan pendanaan bank 
untuk program pinjaman (FLP) adalah pilihan yang lebih disukai untuk stimulus lebih 
lanjut, dengan mencatat bahwa FLP akan siap sebelum akhir tahun ini.
.

 


