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THE BULL :  

CRUDE OIL

Sepanjang bulan Agustus 2020, fokus pasar minyak global terpantau sangat 
mengantisipasi perkembangan pembicaraan RUU paket stimulus COVID-19 lanjutan 
dari dalam AS. Selain itu, pondasi kokoh yang mendorong minyak untuk ditutup 
apresiasi cukup lebar sebesar 8.78% juga tersusun oleh konfirmasi tingkat pasokan 
global yang juga diseimbangkan oleh fokus pada sisi permintaan yang sempat diancam 
isu fenomena alam, adanya secercah harapan dari hubungan AS-Cina, dan beberapa 
isu stabilitas politik dari beberapa negara.

Mengawali bulan Agustus, harga minyak terpantau bergerak menguat terdorong oleh 
sentimen dari perkembangan pembicaraan akan RUU paket stimulus COVID-19 yang 
menunjukkan kemajuan yang positif. Sedikit katalis juga diserap harga oleh insiden di 
Lebanon yang memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah. Di 
awal pekan, minyak terpantau menguat didukung oleh sinyal positif kemajuan 
pembicaraan mengenai stimulus ekonomi AS setelah para pemimpin kongres AS dan 
pejabat administrasi Trump sama-sama menyatakan kesiapan untuk melanjutkan 
negosiasi tersebut.   

Menjelang minggu kedua bulan, harga sempat mengalam koreksi cukup tajam dengan 
tekanan jangka pendek yang diserap pasar dari laporan bulanan OPEC yang 
memangkas proyeksi permintaan minyak tahun 2020 menjadi 9.06 juta bph dari 
proyeksi bulan lalu di angka 8.95 juta bph. Menambah tekanan pada pasar minyak di 
akhir pekan, IEA dalam laporan bulanannya juga ikut memangkas perkiraan 
permintaan minyak global untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, karena 
jumlah infeksi COVID-19 tetap tinggi serta lesunya sektor penerbangan.

Terkait katalis dari sisi ancaman natural pasar komoditi, yaitu badai Marco dan Laura, 
pasar sempat mengkhawatirkan badai yang melanda Teluk Meksiko dan berpotensi 
mengancam fasilitas minyak dan gas di wilayah yang menyumbang 17% dari total 
produksi minyak AS dan 5% dari produksi gas alam AS. Kendati demikian, tekanan 
pada pasar minyak sedikit mereda didukung oleh peringatan risiko akibat badai Marco 
diturunkan.



Selain itu, meski beberapa kemunduran dilaporkan dari kedua belah pihak selama 
bulan Agustus, sinyal positif kemajuan pembicaraan kesepakatan dagang Fase 1 antara 
AS dan Cina juga turut menstabilkan pasar minyak. Masing-masing pihak negosiator 
dari AS dan Cina menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan dalam memastikan keberhasilan perjanjian. Lebih lanjut, meski ancaman 
disrupsi permintaan dari efek pandemic COVID-19 masih membayangi pasar, harga 
sempat memanfaatkan momentum setelah berita positif dari ujicoba vaksin mR-
NA-1273 milik Moderna Inc yang memberikan harapan positif bagi pasien COVID-19 
terutama bagi pasien berusia lanjut.

THE BEAR :  

USDCAD

Selama periode perdagangan Agustus 2020, koreksi lanjutan USDCAD mendorong 
pasangan untuk ditutup sebagai pasangan mata uang worst-performer dengan koreksi 
cukup dalam sebesar 2.53% (CAD 1.33860    CAD 1.30470). Pergerakan pasangan mata 
uang USDCAD yang memiliki karakteristik natural sebagai pasangan mata uang yang 
sensitiF terhadap harga komoditas, terutama minyak mentah sebagai komoditi 
andalan Kanada, secara garis besar dipengaruhi tekanan jual kuat yang masih melanda 
Dolar AS dan reli harga minyak global untuk membantu CAD “melawan” USD.

Tak hanya sampai disitu, posisi CAD juga diperkuat oleh beberapa konfirmasi yang 
datang dari data sektor ketenagakerjaan dan Penjualan Ritel Kanada untuk beberapa 
periode terakhir. Serangkaian indiKator sehatnya sektor ketenagakerjaan Kanada 
dirilis optimis dengan sekitar 418 ribu pekerja dipekerjakan serta angka pengangguran 
yang berkurang dan pendapatan rata-rata per jam yang ikut tumbuh. Selain itu, 
Penjualan ritel Kanada naik 23.7% di bulan Juni menjadi C$ 53.0 miliar, turun dari 
24.7% yang diantisipasi oleh para ekonom tetapi membangun kenaikan dari periode 
sebelumnya di angka 21.2%.
 



Greenback Masih di Dalam Zona Bearish-nya

Indikator Makroekonomi Lapis Satu AS

Sama seperti bulan sebelumnya, pemulihan yang dilaporkan dari mayoritas data lapis 
satu AS semakin mempengaruhi secara negatif identitas Dolar AS sendiri sebagai mata 
uang safe-haven yang cenderung diuntungkan ketika sentimen/kabar buruk bergulir 
di pasar. 

Ditinjau secara keseluruhan, secara seragam dari beberapa sektor penggerak utama 
AS kembali mencatatkan rilis yang lebih optimis dibandingkan ekspektasi pasar, 
kendati demikian, para investor terlihat belum terlalu ingin gegabah karena beberapa 
sektor seperti Pertambahan Jumlah Pekerja dan Penjualan Ritel kembali melambat 
dari periode sebelumnya.

Stimulus Lanjutan AS Dinantikan Pasar

Berlanjut sejak akhir bulan Juli, pasar mulai kembali terlihat berekspektasi di awal 
bulan Agustus atas pentingnya stimulus untuk perbaikan ekonomi secara global. 
Sebelumnya untuk menanggapi hal ini, sempat ada pembahasan terkait paket stimulus 
yang telah disepakati oleh pihak Gedung Putih dengan Senat Partai Republik. Namun 
demikian, paket stimulus ini masih perlu kesepakatan dari partai oposisi sebelum 
prosesnya dapat berlanjut.



Ketidakmampuan Senator AS untuk mengungkap rincian rencana stimulus yang banyak 
ditunggu-tunggu masih memainkan latar belakang pelemahan USD sejak memasuki 
hari kedua pekan ini. Masalah ini menjadi kritis setelah berakhirnya periode tunjangan 
pengangguran pergantian bulan. Pembaruan terbaru menunjukkan bahwa Partai 
Republik tidak ingin menghormati dorongan Partai Demokrat untuk rencana stimulus 
lebih dari $3 triliun, tetapi dapat berkompromi pada dorongan tunjangan 
pengangguran.

Sempat "dituang" kabar baik, komentar terbaru dari Ketua DPR AS Pelosi, 
menunjukkan bahwa Demokrat optimis untuk mencapai kesepakatan. Bahkan jika 
gagal, Kepala Staf While House Meadows mengatakan Presiden Trump siap 
menggunakan perintah eksekutif untuk mengesahkan RUU tersebut. Kendati 
demikian, realisasi masih belum dapat diberikan oleh pembuat kebijakan.  

Menjadi lebih rumit, tajuk kepastian stimulus diperkeruh oleh Menteri Keuangan AS 
Steve Mnuchin dan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan pernyataan yang 
konfrontatif dengan menuduh pihak oposisi Partai Demokrat atas keterlambatan 
paket bantuan yang sangat ditunggu-tunggu. Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada hari 
Rabu mengatakan bahwa pembahasan mengenai paket stimulus tersebut masih jauh 
dari kata sepakat. 

Melihat hal ini, pejabat Federal Reserve telah berulang kali memperingatkan 
urgensinya dengan menyatakan bahwa ekonomi akan menderita jika bantuan fiskal 
tidak diberikan tepat waktu. Presiden Fed Richmond Thomas Barkin pun angkat suara 
dengan mengatakan pernyataan yang perlu diwaspadai bahwa dampak COVID-19 
untuk ekonomi AS akan berubah menjadi "lubang pembuangan" yang diartikan dengan 
dampak yang sangat dihindari jika anggota parlemen AS tidak segera bertindak.

Menutup bulan, Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyampaikan bahwa pihak Demokrat 
telah bersedia untuk memotong setengah dari tagihan stimulus COVID-19 agar 
kesepakatan RUU dapat segera tercapai. Dirinya juga menambahkan bahwa dia tidak 
ingin menunggu untuk mencapai kesepakatan pada akhir September, ketika Kongres 
perlu menyetujui pendanaan untuk menjaga pemerintah tetap terbuka selama tahun 
fiskal federal berikutnya, yang dimulai 1 Oktober. Pernyataan Pelosi tersebut 
memberikan harapan akan disetujuinya paket stimulus dalam waktu dekat. Namun 
demikian, komentar ini tampaknya tidak berdampak signifikan pada sentimen pasar.



Dalam pernyataan Jerome Powell dalam acara Jackson Hole di akhir bulan Agustus 
lalu, ia mengumumkan perubahan metode penilaian inflasi dan tingkat tenaga kerja AS 
yang berindikasi pada the Fed akan menjadi kurang ‘sensitif’ terhadap kenaikan inflasi 
dan penurunan tingkat pengangguran, atau dengan kata lain akan tidak terburu-buru 
untuk menaikan suku bunga acuannya. Dalam pernyataan tersebut 2 metode yang 
diterapkan adalah:

Dengan perubahan kedua metode penilaian pada 2 indikator ekonomi penting terse-
but, banyak pelaku pasar beranggapan bahwa the Fed akan mempertahankan tingkat 
suku bunga rendah lebih lama dari yang diperkirakan serta walaupun terjadi lonjakan 
pada inflasi dan penurunan tingkat pengangguran.

Terkait tingkat inflasi, the Fed akan menggunakan metode acuan target inflasi 
rerata. Dengan perubahan metode penilaian tersebut, keputusan the Fed terkait 
suku bunga tidak akan cepat terpicu apabila tingkat inflasi AS berhasil menembus 
target 2%, meski selama ini inflasi AS masih berada di bawah zona 2%. Perubahan 
ini bertujuan untuk mendorong sektor tenaga kerja dan ekonomi secara 
keseluruhan.

Terkait tingkat pengangguran, the Fed juga melakukan reformasi terhadap 
penilaiannya. Berdasarkan pernyataan Powell dalam acara Jackson Hole tersebut, 
the Fed tidak akan menetapkan target tingkat pengangguran secara spesifik, 
namun penilaian akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Kabar Moneter Internal AS

1.

2.

Konfrontasi Antara AS-Cina Terus Bergulir

Mengawali bulan Agustus 2020, hubungan buruk antara AS-Cina kembali menyita 
fokus pasar dan membebani USD lebih dalam dengan konfrontasi yang kembali diinisiai 
oleh AS. AS dengan dalih untuk melindungi informasi internalnya dari kegiatan pers 
yang tidak bertanggung jawab, kembali memudarkan isu perpanjangan ijin visa jurnalis 
bagi wartawan Cina yang berada di AS. 

Lebih lanjutnya, jelang pekan kedua bulan Agustus, administrasi Trump mengeluarkan 
perintah eksekutif untuk melarang semua transaksi AS dalam 45 hari kedepan dengan 
2 perusahaan asal Cina, ByteDance dan Tencent. Tak hanya sampai disitu, AS kembali 
mengeluarkan kebijakan yang dianggap menyalahi kode etik bisnis internasional 
dengan upaya memboikot Huawei sebagai salah satu perusahaan raksasa teknologi 
China yang memegang porsi pasar cukup besar di AS.

Meski sikap keinginan yang ditunjukkan oleh AS dan Cina untuk berkomitmen pada 
kesepakatan perdagangan Fase 1 telah direspon pasar sebagai nada segar untuk 
beberapa sesi perdagangan terakhir, suasana belum akan berbalik tanpa adanya 
kesepakatan “hitam di atas putih” antar kedua belah pihak.



Sekilas Kabar Fundamental dari Penjuru Lain

Eropa | EURUSD +1.42%  ($ 1.17670    $ 1.19340)

Meski zona Eropa sempat ditengarai kehilangan momentum pemulihannya dengan 
konfirmasi serangkaian data PMI yang dirilis pesimis, EURUSD masih ditutup menguat 
untuk sesi perdagangan bulan kemarin meski sempat dilanda fluktuasi lebar dengan 
lonjakan volatilitas jelang dan pasca pernyataan Powell untuk kesempatan simposium. 
Secara luas, harga masih merespon baik suasana minat risiko pasar yang belum 
menemukan halangan lain, setidaknya hingga pergantian pekan. Di sisi lain, beberapa 
surveI lanjutan jelang pergantian bulan yang dirilis untuk merefleksikan kondisi terbaru 
di zona Eropa juga menunjukkan nada optimis yang seragam.

Inggris | GBPUSD +2,23%  ($ 1,30750     $ 1,33660)

Meski menguat kokoh secara bulanan dengan masih memanfaatkan suasana baik 
pasar dan tekanan bearish di sekitar USD, GBPUSD masih dihantui bayang-bayang 
Brexit yang menurut beberapa analis perlu diwaspadai dapat menjadi pantulan tajam 
bagi harga. Pembicaraan masih buntu dan semakin rumit dengan UE menolak untuk 
maju ke topik lain kecuali Inggris terlibat dalam bantuan negara. Secara detail, setelah 
Jerman menyatakan keengganannya untuk menaruh fokus lebih dalam pada negosasi, 
Mr. Barnier, kepala negosiator Uni Eropa, mengatakan kepada Inggris bahwa negosiasi 
tidak akan bergerak maju sampai pihak negosiasi UK menjelaskan apa kebijakan masa 
depan Inggris tentang subsidi industri, yang selama ini masuk ke dalam daftar panas 
negosiasi. Sementara pihak Inggris, memunculkan ancaman wacana exit tanpa 
kesepakatan. 

Australia | AUDUSD  +3,47%  ($ 0,71270     $ 0,73740)

Pasangan AUDUSD masih memegang pondasi kuatnya meski sempat berkonsolidasi 
setelah lanjutan paparan dari risalah rapat RBA periode Agustus yang tidak 
menawarkan kejutan hawkish atau dovish baru. Selain itu, lanjutan perkembangan 
tajuk pandemi dari dalam Australia, dan isu di sekitar AS yang juga memainkan peran 
sebagai katalis harga untuk beberapa sesi terakhir. Kembali menyumbang berita yang 
menawarkan nada beragam, pusat penyebaran di negara bagian Victoria mencatatkan 
rekor angka terendah sejak 18 Juli lalu dengan menunjukkan kasus baru yang naik 222 
sementara ada 17 kematian secara harian. Kendati demikian, tajuk pandemi masih 
menyumbang nada sumbang untuk membayangi AUD sebagai salah satu mata uang 
sensitif risiko.

“Lowe kembali menyampaikan tingkat ketidakpastian yang tinggi sambil 
membenarkan perlunya tindakan terbaru dari bank sentral. Lebih lanjut, 
dirinya mengatakan bahwa wacana kenaikan suku bunga masih sangat 

jauh untuk direalisasikan, setidaknya untuk tiga tahun mendatang”


