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Sentuh Level Tertinggi Tiga Tahun!

THE BULL :  

COFR (Crude Oil)

Bulan September 2021 menjadi telah menjadi bulan yang cukup “menghibur” pasar 
minyak mentah.  Pada bulan ini, kontrak minyak mentah WTI dengan denominasi 
Rupiah, COFR di ICDX mencatatkan apresiasi signifikan sebesar 9.84%, dari level Rp 
976,500/Barel di tanggal 1 September 2021 ke level Rp 1,072,600/Barel di tanggal 
30 September 2021 – yang juga tercatat menembus level tertinggi multi-tahun. 
Sebagaimana fundamental suatu komoditas penggerak aktivitas global, alasan 
utama kenaikan harga minyak mentah kembali merespon ketidakseimbangan 
optimis di tingkat pasokan-permintaan. Mulai dari fenomena alam, konflik 
geopolitik, dan kebijakan pengetatan pasokan - menekan sisi pasokan. Di sisi lain, 
adanya proyeksi optimis, lonjakan konsumsi akibat pelonggaran-pelonggaran yang 
mulai diterapkan, turut mendorong sisi permintaan.

*Estimasi Bulanan Tingkat Stok Minyak Duniaperiode tahun 2019 - September 2021
Sumber: IEF (International Energy Forum)



Sisi Pasokan: Ancaman fenomena alam
Turut mendukung harga minyak di pertengahan bulan, di tengah upaya pemulihan 
produksi minyak di AS yang berjalan lambat, tanda-tanda badai baru kembali 
mengancam produksi minyak minggu ini. Evakuasi di anjungan minyak lepas pantai 
Teluk Meksiko kembali dilakukan sejak memasuki pertengahan bulan, mengantisipasi 
kedatangan Badai Tropis Nicholas diprediksi akan tiba minggu ini dan berpotensi 
mengancam pesisir Texas dan Louisiana yang masih dalam pemulihan dari Badai Ida. 
Lebih dari 40% produksi di Teluk Meksiko dilaporkan masih tetap offline pada pekan 
kedua bulan ini. 

Berlanjut hingga sepekan lebih, Royal Dutch Shell yang merupakan produsen minyak 
terbesar AS di Teluk Meksiko mengatakan bahwa kerusakan akibat Badai Ida membuat 
fasilitas minyak di lepas pantai masih akan tetap offline untuk perbaikan hingga akhir 
2021. Fasilitas yang dimaksud oleh Shell tersebut berfungsi sebagai stasiun transfer 
semua output ke terminal minyak mentah di darat.

Sisi Pasokan: Konflik geopolitik
Adanya konflik yang berlangsung, terutama di Negara produsen, kerap memberikan 
dukungan bagi harga minyak, dengan pasar yang mengantisipasi terganggunya aktivitas 
produksi tiap Negara. AS pada hari Senin terakhir bulan ini mendesak Iran untuk 
segera memberikan akses kepada International Atomic Energy Agency (IAEA) di TESA 
Karaj, bengkel pembuat suku cadang sentrifugal milik Iran. Desakan tersebut muncul 
ketika IAEA tidak diberikan akses ke lokasi bengkel dengan alasan dalam kesepakatan 
Iran dan IEAE pada 12 September lalu, Iran hanya menyetujui IAEA untuk memantau 
situs nuklir miliknya, namun tidak termasuk akses ke bengkel. Selain AS, Uni Eropa juga 
mendesak pemberian akses tersebut segera tanpa penundaan lebih lanjut. Berita 
tersebut memicu pesimisme akan arah negosiasi nuklir antara Iran dan AS yang 
sebelumnya dikabarkan akan segera dilanjutkan.

Turut mendukung harga, sinyal ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat. 
Pesawat tak dikenal dilaporkan menyerang pangkalan milisi Iran di provinsi timur 
Suriah Deir al Zor dekat perbatasan Irak, ungkap sumber militer jelang pergantian 
bulan. Di samping itu, aksi protes di Yaman semakin meluas terutama di 
daerah-daerah yang dikuasai oleh Saudi, akibat penurunan tajam mata uang yang 
memicu inflasi. Hal tersebut berujung pada ratusan pemrotes di kota terbesar ketiga 
Yaman, Taiz, dibubarkan oleh pasukan keamanan dengan tembakan di udara.

OPEC+ kemungkinan akan tetap mempertahankan rencana peningkatan produksi 
sebesar 400 ribu bph untuk bulan November nanti sesuai dengan kesepakatan pada 
pertemuan sebelumnya, meskipun harga minyak telah menembus di atas $80 per 
barel dan desakan dari konsumen untuk menambah lebih banyak pasokan. Komite 
Teknis Gabungan (JTC) OPEC+ yang bertemu jelang pergantian bulan memperkirakan 
pasar minyak akan mengalami defisit 1.1 juta bph tahun ini, dengan asumsi 
pertumbuhan permintaan sekitar 6 juta bph. Sementara untuk tahun depan 

Sisi Pasokan: OPEC+ belum respon lonjakan harga



diproyeksikan akan terjadi surplus 1.4 juta bph dan pertumbuhan permintaan 4.2 juta 
bph. OPEC+ dijadwalkan akan mengadakan pertemuan level menteri pada hari Senin 
untuk membuat keputusan akhir berdasarkan hasil pertemuan JTC.

Krisis gas alam global yang melanda pemasok dan konsumen saat ini berpotensi 
menyebabkan turbulensi pada pasar minyak.

Turut mendukung harga minyak, krisis energi yang melanda Eropa dan Asia memicu 
peningkatan permintaan minyak sebagai sumber energi pengganti gas. Sementara itu, 
krisis energi di Cina memaksa pemerintah untuk kembali memerintahkan peningkatan 
produksi batu bara di Mongolia Dalam sebesar hampir 100 juta ton atau meningkat 
10%, ditengah tuntutan global untuk mengurangi penggunaan sumber energi berbasis 
karbon. India yang juga mengandalkan batu bara sebagai sumber energi listrik 
mengalami pemadaman hingga 14 jam sehari di wilayah bagian timur dan utara akibat 
kekurangan pasokan.

Sisi Pasokan: Krisis energi sumbang katalis baru

Dalam laporan Outlook Minyak Dunia yang dirilis hari Selasa, 28 September 2021, 
OPEC memperkirakan konsumsi bahan bakar global akan pulih sepenuhnya dari 
kemerosotan atau naik di atas 100 juta bph pada tahun 2023, dan akan terus tumbuh 
hingga mencapai puncaknya di level 107.9 juta bph pada tahun 2035 nanti. OPEC juga 
menambahkan bahwa masih ada keraguan besar akan komitmen mitigasi iklim melalui 
pengurangan bahan bakar berbasis fosil dan meningkatkan penggunaan energi 
terbarukan dapat berjalan sesuai kerangka waktu yang ditargetkan oleh PBB.

Sisi Permintaan: Laporan Outlook Minyak Dunia

*Estimasi Bulanan Tingkat Permintaan Minyak Dunia 2020/19 dan 2021/20
periode September 2021

Sumber: IEF (International Energy Forum)



Lebih lanjut, permintaan bensin global saat ini berjalan 2% di bawah tingkat 
pra-COVID dibandingkan dengan defisit lebih dari 10% pada awal tahun. Perjalanan 
udara tertinggal jauh di belakang. Secara keseluruhan, permintaan minyak dunia 
diperkirakan akan meningkat sebesar 5.5 juta barel per hari, menjadi 96.3 juta barel 
per hari pada tahun 2021 dan 3,3 juta barel per hari pada tahun 2022, ketika 
ditetapkan untuk mencapai tingkat pra-COVID.

Lonjakan harga telah menyapu seluruh rantai energi global, didorong oleh 
pertumbuhan ekonomi yang kuat saat dunia keluar dari pandemi. Rekor harga batu 
bara dan gas serta pemadaman bergilir mendorong sektor listrik dan industri padat 
energi untuk beralih ke minyak agar lampu tetap menyala dan operasi tetap berjalan. 
Harga energi yang lebih tinggi juga menambah tekanan inflasi yang, bersama dengan 
pemadaman listrik, dapat menyebabkan aktivitas industri yang lebih rendah dan 
perlambatan pemulihan ekonomi. Untuk saat ini, pengurangan jumlah kasus COVID 
baru dan meningkatnya mobilitas memberikan dukungan pada permintaan minyak.

Permintaan minyak di Cina diperkirakan akan meningkat masing-masing sebesar 13%, 
dibanding periode yang sama tahun 2019 sebelum pandemi, ungkap SIA Energy, 
perusahaan konsultan yang fokus memantau pasar minyak dan gas di Cina. Secara 
keseluruhan permintaan bahan bakar di Cina akan naik 4% didorong oleh permintaan 
bensin yang diperkirakan akan melonjak naik lebih dari 20% dipicu pemulihan karena 
kembali aktifnya kegiatan lalu lintas di jalan. Meski demikian, SIA memperingatkan 
bahwa situasi untuk produk minyak lainnya tidak sepositif bensin, terutama untuk 
konsumsi bahan bakar jet yang diperkirakan masih akan lesu.

Jelang memasuki bulan Oktober 2021, National Energy Administration (NEA), 
mengatakan kepada perusahaan energi untuk meningkatkan produksi mereka agar 
dapat memastikan Cina memiliki pasokan energi yang cukup untuk menjaga rumah 
tetap hangat selama musim dingin. Adapun untuk produksi energi di beberapa provinsi 
Cina saat ini dilanda kekurangan pasokan listrik, yang sebagian disebabkan karena 
penurunan tenaga angin. Pernyataan dari NEA itu sekaligus mengisyaratkan bahwa 
akan terjadi peningkatan permintaan energi dalam waktu dekat di negara konsumen 
minyak terbesar kedua dunia tersebut.

Sisi Permintaan: Ekspektasi kenaikan permintaan dari Cina

Fokus Oktober 2021!



The Bear:

COFR (Crude Oil)

Sepanjang bulan September 2021, kontrak gulir harian emas GOLDUSD tercatat 
sebagai worst-performer dengan membukukan koreksi cukup berarti sebesar 3.11% 
dari level $1,814.1/Troy Oz ke level $1,757.6. Tak lain tak bukan, katalis di balik ini 
dipengaruhi secara garis besar oleh sentiment-sentiment utama yang mempengaruhi 
Dolar AS – di antaranya adalah tajuk-tajuk utama global, dan dari dalam negeri 
Amerika Serikat, dan pergerakan suasana risiko pasar yang mempengaruhi 
karakteristik safe-haven utama emas. 

“Pemulihan tetap sangat tidak merata, dengan hasil yang sangat berbeda di 
seluruh negara, sektor dan kelompok demografis dalam hal output, 

membuat negara-negara menghadapi tantangan kebijakan yang berbeda.”

Indikator Pertumbuhan GDP Global di Q2 2021 
(oecd.com)



Evergrande adalah perusahaan pengembang properti Cina yang gagal memenuhi 
pembayaran bunga dalam beberapa minggu terakhir. Dengan Evergrande menjadi 
salah satu pengembang properti terbesar di Cina, ketakutan akan penularan global 
dan krisis keuangan tumbuh. 

Perbandingan dengan krisis keuangan 2008 yang dipicu oleh runtuhnya Lehman 
Brothers dibuat. Meskipun ketidakpastian tetap ada, setiap penularan dari 
Evergrande diharapkan dapat diatasi. Perusahaan telah dipaksa untuk menjual aset 
untuk membayar kewajiban hutang dan restrukturisasi perusahaan yang teratur 
diharapkan.

Evergrande telah menyoroti keadaan rapuh ekonomi Cina saat ini, seperti yang 
digarisbawahi oleh data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan selama bulan 
September. Oleh karena itu, Evergrande kemungkinan akan meminta tanggapan 
kebijakan yang lebih mendesak dari Pejabat Cina, yang akan menjadi kunci bagi 
negara tersebut untuk memenuhi tujuan sosial mereka di bawah panji 'kemakmuran 
bersama'.

Berita terkait pandemi COVID membaik dalam beberapa pekan terakhir. Kasus virus 
global menurun selama bulan September, setelah meningkat secara dramatis pada 
bulan Juli dan Agustus. Penurunan kasus di seluruh Asia dan puncak kasus di negara 
bagian selatan Amerika membantu membalikkan jumlah kasus global. Sekitar 47% 
dari populasi global sekarang memiliki setidaknya satu dosis vaksin, 72% di negara 
maju dan 56% di negara berkembang.

Meskipun data ekonomi global selama bulan September beragam, secara umum 
masih menunjukkan melemahnya aktivitas ekonomi selama beberapa bulan terakhir.

Hal ini sebagian disebabkan oleh dampak peningkatan kasus COVID dalam beberapa 
bulan terakhir, yang telah memukul sektor jasa global lebih keras dibandingkan 
dengan sektor manufaktur. Pelemahan di sektor jasa juga mencerminkan moderasi 
aktivitas ekonomi menyusul dorongan aktivitas ekonomi dari pembukaan ekonomi 
seiring diluncurkannya vaksin – namun, harapan pemulihan di bulan Oktober 
mendatang, masih kuat.

Berita Penting dari Raksasa Properti Cina

Perkembangan COVID-19



Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari yang 
dijadwalkan di 22 September. Pernyataan yang dirilis pada akhir pertemuan sangat 
menyarankan bahwa Federal Reserve akan segera mengumumkan pengurangan laju 
pembelian sekuritas. Proyeksi terbaru dari peserta FOMC menunjukkan bahwa tepat 
setengahnya memperkirakan kenaikan pertama dalam target suku bunga dana federal 
pada tahun 2022, dengan hampir semua peserta yang tersisa mengharapkan kenaikan 
suku bunga pertama pada tahun 2023. Proyeksi median FOMC mengantisipasi inflasi 
inti yang lebih tinggi pada tahun 2022 dan 2023 dan jalur yang lebih tinggi untuk 
tingkat dana federal dari 2022 hingga 2024 daripada perkiraan kami.

Selama konferensi pers terkini, Ketua Federal Reserve Jerome Powell meninjau hasil 
pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) 21-22 September, di mana ada 
suara bulat untuk mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal di 0%. 
hingga 0.25%, untuk melanjutkan pembelian aset skala besar dengan kecepatan 
sekitar $120 miliar per bulan, dan untuk memberi sinyal bahwa FOMC kemungkinan 
akan mengumumkan pengurangan laju pembelian aset dalam waktu dekat. FOMC 
sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tidak akan mulai “meruncing” sampai 
"kemajuan substansial lebih lanjut telah terbukti menuju data pekerjaan maksimum 
dan tujuan stabilitas harga." 

Departemen Keuangan AS mencapai batas utangnya sebesar US$28.4 triliun, jumlah 
maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang bahwa pemerintah berwenang untuk 
meminjam untuk membiayai operasinya. Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah 
mengindikasikan bahwa jika plafon utang tidak dinaikkan atau jika penangguhan lain 
tidak diberikan, pemerintah kemungkinan akan kehabisan uang pada pertengahan 
Oktober. Pembayaran pemerintah akan dihentikan, yang dapat mencakup kegagalan 
pembayaran obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo dan ketidakmampuan untuk 
memenuhi pembayaran yang mendekati ~$20 miliar kepada penerima jaminan sosial. 

Fokus dari Amerika Serikat

Sikap The Fed dan Pejabatnya

Mengawasi Debat Plafon Utang AS



Mengatasi plafon utang telah diperumit oleh masalah lain, seperti paket pengeluaran 
rekonsiliasi $3.5 triliun dan tagihan infrastruktur. Perdebatan ini memiliki implikasi 
besar bagi ekonomi Amerika dan pasar yang lebih luas. Kemungkinan default AS akan 
berdampak pada pasar kredit, memicu penurunan peringkat kredit, mengirim suku 
bunga lebih tinggi dan pada akhirnya menghambat prospek pemulihan ekonomi AS 
sambil menekan kinerja pasar secara keseluruhan. Pada tahun 2011, ketika jurang 
politik serupa memanas dan utang Treasury kehilangan peringkat AAA dari Standard & 
Poor's, spread swap default kredit (kontrak keuangan yang memungkinkan investor 
“menukar” atau mengimbangi risiko kreditnya) 5 tahun melonjak 65 basis poin. Ke 
depannya para analis berharap Kongres kemungkinan akan mengambil keputusan 
dalam beberapa jam terakhir sebelum AS kehabisan uang tunai, karena sangat tidak 
mungkin pemerintah akan menambah tantangan ekonomi yang ada dengan default 
utang.

Kalender Ekonomi Lapis Satu AS

Highlight!
Produk Domestik Bruto (Pdb)
Pembacaan akhir pada pertumbuhan PDB kuartal kedua direvisi sedikit lebih tinggi, 
dari 6.6% menjadi 6.7%.

Pekerjaan
Keseluruhan usaha menambahkan 235 ribupekerjaan baru pada bulan Agustus, di 
bawah ekspektasi konsensus 720 ribu. Tingkat pengangguran turun menjadi 5.2%, 
sementara upah meningkat 4.3% tahun-ke-tahun.

Penjualan Eceran
Penjualan ritel membukukan kenaikan 0.7%, mengejutkan para ekonom yang 
memperkirakan penurunan karena varian Delta. Tidak termasuk mobil, yang turun 
3.6% untuk bulan ini terutama karena kekurangan chip, penjualan ritel naik 1.8%.

Produksi Industri
Output industri naik 0.4%, peningkatan yang membawa produksi industri ke tingkat 
pra-pandemi.

T ang g al 
Rilis

Periode D ata Aktual Ekspektasi Sebelumnya

 ISM Manufacturing  PMI 59.9 58.5 59.5

ADP N on-Farm Employment Chang e 374K 640K 326K

 ISM Services PMI 61.7 61.9 64.1
Averag e Hourly Earning s m/m 0.60% 0.30% 0.40%

N on-Farm Employment Chang e 235K 720K 1053K
Unemployment Rate 5.20% 5.20% 5.40%

10-Sep PPI m/m 0.70% 0.60% 1.00%
CPI m/m 0.30% 0.40% 0.50%

Core CPI m/m 0.10% 0.30% 0.30%
Retail Sales m/m 1.80% -0.10% -1.00%

Core Retail Sales m/m 0.70% -0.70% -1.80%

23-Sep - FOMC Rate & Projections Statement < 0.25% < 0.25% < 0.25%

24-Sep - Fed Chair Powell Speech - - -
28 - 30 

Sep
- Fed Chair Powell Speech - - -

Aug -21

16-Sep

1-Sep

3-Sep

14-Sep



Perumahan
Sektor perumahan mulai meningkat sebesar 3.9%, melampaui perkiraan konsensus 
1.6%.

Penjualan rumah yang ada turun sebesar 2.0% di tengah kenaikan harga rata-rata 
(+14.9% tahun-ke-tahun) dan turunnya persediaan (lebih rendah 1.5%).

Sementara penjualan rumah baru naik 1.5%, karena harga penjualan rata-rata 
mencapai $390,900, naik dari $325,500 hanya dalam periode satu tahun.

Indeks Harga Konsumen (IHK - CPI)
Kenaikan biaya barang dan jasa konsumen moderat di bulan Agustus, naik 0.3% —di 
bawah kenaikan yang terlihat di bulan Juli (+0.5%) dan Juni (+0.9%). Tahun ke tahun, 
inflasi naik 5.3%

Pesanan Barang Tahan Lama
Pesanan untuk barang yang dirancang sebagai bahan baku dirilis untuk bertahan di 
level tertinggi tiga tahun atau lebih naik 1.8% pada Agustus, kenaikan terbesar sejak 
Mei.

Sekilas Kabar Fundamental dari Penjuru Lain

Eropa | EURUSD  -2.21%  ($ 1.18390      $ 1.15770)

ECB sendiri bulan ini masih mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatifnya, 
yakni mempertahankan tingkat suku bunga 0% dan Pandemic Emergency Purchase 
Programe (PEPP) dengan nilai €1.850 miliar paling tidak hingga Maret 2022.

Juga, , Presiden ECB Legarde, yang berbicara mengenai kondisi perekonomian yang 
mulai merangkak keluar dari “jurang”, mengisyaratkan keyakinan akan kondisi 
perkonomian wilayah Eropa yang sudah kembali berkembang meski belum 
sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19. Presiden ECB meyakini bahwa 
kedepannya pemulihan perekonomian memerlukan sikap kebijakan moneter yang 
akomodatif untuk keluar dari pandemi secara aman dan mengembalikan inflasi secara 
berkelanjutan ke 2%. 

Inggris | GBPUSD -2.15% ($ 1.37680      $ 1.34720)

BOE dalam pertemuan kebijakan September tetap berkomitmen untuk 
mempertahankan suku bunga dan tingkat pelonggaran kuantitatif (QE) pada 
pengaturan yang ada tetapi memperingatkan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Di sisi 
lain, Komite Kebijakan Moneter (MPC) Bank mempertahankan status quo dan 
mempertahankan suku bunga pada 0.1%. Juga di sisi lain, Menteri Brexit Inggris tetap 
teguh pada pendiriannya dan mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera menanggapi 
permintaan Inggris untuk mengubah kesepakatan perdagangan pasca-Brexit yang 
melibatkan Irlandia Utara (NI). 



Australia | AUDUSD  -1.89%  ($ 0.73660      $ 0.72270)

Sesuai Risalah RBA terbaru, para dewan menyadari bahwa wabah varian Delta COVID 
masih menunda pemulihan dan telah menambah ketidakpastian tentang masa depan. 
Meski begitu, pernyataan itu menambahkan bahwa ekonomi diperkirakan akan 
bangkit kembali karena tingkat vaksinasi meningkat dan pembatasan dilonggarkan. 
Dari data, pembacaan awal Penjualan Ritel Australia untuk Agustus yang dirilis bulan ini 
meningkat dari -2.7% sebelumnya dan -2.5% diharapkan menjadi -1.7%. Tak lupa, 
perhatian perkembangan penanganan pandemic juga perlu diperhatikan – dengan 
penurunan angka COVID di dalam negeri dan optimisme untuk mencapai target 
double-jab vaksin hingga 80% populasi di Australia.

Selandia Baru  | NZDUSD  -2.40%  ($ 0.70690      $ 0.68990)

NZDUSD sedikit memperhatikan data PMI yang beragam dari Cina sambil 
berkonsentrasi pada pullback USD. Meskipun PMI Manufaktur NBS resmi China untuk 
Agustus dirilis turun di bawah level 50.00 untuk pertama kalinya sejak Februari 2020, 
PMI Manufaktur Caixin naik melewati 49.5 yang diharapkan ke level 50.00. 
Selanjutnya, PMI Non-Manufaktur resmi naik melewati ekspektasi dan catatan bulan 
lalu menjadi 53.2. Dari dalam negeri, data Izin Bangunan Selandia Baru naik melewati 
perkiraan 2.3% menjadi 3.8% untuk Agustus sedangkan Keyakinan Bisnis ANZ untuk 
September turun melewati -6.8 pembacaan sebelumnya menjadi -7.2.

Kanada  | USDCAD  +0.44%  (CAD 1.26230       CAD 1.26790)

Dalam agendanya di bulan ini, Bank sentral (BOC) memutuskan untuk 
mempertahankan suku bunga semalam tidak berubah di 0.25%, dan program 
pelonggaran kuantitatif (QE) dipertahankan pada C$ 2 miliar per minggu. Bank sentral 
menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi global berlanjut hingga Triwulan ke-2, 
terutama didorong oleh pertumbuhan AS yang kuat dan membawa momentum yang 
solid ke Triwulan ke-3.  Secara data lapis satu, Statistics Canada mengungkapkan 
bahwa Penjualan Ritel untuk Juli menyusut 0.6%, kurang dari perkiraan 1.2% oleh 
para ekonom. Juga, pemilihan umum Kanada yang sengit sempat memainkan 
perannya.

Jepang | USDJPY  +1.11%  (JPY 110.040      JPY 111.260)

Di awal bulan, Yen terus berjuang dengan gejolak politik, tekanan ekonomi, dan 
statistik pandemi yang belum membaik. PM Yoshihide Suga dikabarkan mengundurkan 
diri dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan September. Dari 
data, angka Jibun Bank Japan Services PMI dirilis di 42.9 untuk Agustus vs 47.4 di 
bulan sebelumnya. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah Jepang juga dikabarkan 
akan memperpanjang keadaan darurat di Tokyo dan beberapa negara bagian lainnya 
hingga minggu terakhir September. Di agenda utamanya, bank sentral Jepang melalui 
BOJ Policy Rate dirilis konsisten di -0.1% sesuai dengan yang diharapkan serta sama 
dengan periode sebelumnya – hal ini mendukung unggulnya USD terhadap Yen, karena 
divergensi sikap moneter yang sering dibandingkan oleh pasar – dalam hal ini The Fed 
lebih menjanjikan.


