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Gambaran umum
Tahun 2022 merupakan tahun yang sulit bagi dunia investasi dengan meningkatnya inflasi 
dan suku bunga. Selain itu, ekuitas dan pasar kripto menyusut. Tingkat pengambilan risiko 
pada seluruh instrumen berkurang secara substansial setelah isu terkait resesi mendatang 
dihembuskan oleh media.

   

Banyak lembaga keuangan yang telah mengeluarkan peringatan tentang berlanjutnya 
pasar bearish pada tahun 2023. Beragam pendapat bermunculan, mulai dari tingginya 
bearish, seperti prediksi "kemerosotan pertumbuhan ekonomi" dari Fidelity Investments, 
hingga pendapat yang cukup optimis dari BlackRock, yang ingin kembali ke aset berisiko 
"pada suatu titik pada tahun 2023".

   

Perbedaan pendapat tersebut mewakili ambiguitas data ekonomi baru-baru ini. Beberapa 
data tergolong kuat, seperti tingkat lowongan pekerjaan dan tenaga kerja payroll di AS. 
Angka NFP untuk Desember 2022 lebih tinggi dari perkiraan (263K, setelah sebelumnya 
diprediksi akan berada pada angka 200K). 
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Beberapa data menunjukkan keterpurukan, 
seperti Indeks Manajer Pembelian AS yang 
berada di bawah angka 50 dan indeks ekonomi 
dewan konferensi AS yang saat ini juga sangat 
rendah. Indeks ini menggabungkan berbagai 
indikator fundamental dan dikenal sebagai alat 
bantu prakiraan yang dapat diandalkan secara 
historis.



Tolok ukur lain yang mengarah pada resesi 
adalah spread antara obligasi Treasury 10 tahun 
dan 3 bulan: angkanya berada jauh di wilayah 
negatif, yang menunjukkan tingkat keyakinan 
investor di pasar obligasi tentang potensi 
perlambatan ekonomi.
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Apakah ada yang namanya resesi terencana?

Dua resesi di AS sebelumnya dipicu oleh peristiwa-
peristiwa mengejutkan: peristiwa terbaru dipicu oleh 
Covid-19 (berlangsung singkat dan hanya selama dua 
bulan), sementara peristiwa sebelumnya dipicu oleh 
krisis perumahan pada tahun 2007-2008.



Berita media tentang "resesi" mendatang malah 
disebut oleh The Fed sebagai "perlambatan ekonomi 
yang diperlukan", sementara para pelaku pasar 
cenderung tidak terlalu optimis.



Meskipun demikian, karakter "terencana" pada resesi 
mendatang lebih mengarah pada potensi perlambatan 
dan pergerakan dalam rentang harga di pasar, alih-alih 
kemerosotan drastis dengan peningkatan volatilitas.
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Inflasi
Inflasi turun pada semester kedua tahun 2022, 

sebagai akibat dari kenaikan suku bunga, 

kekhawatiran akan resesi, dan sebagian 

merupakan pengaruh dari dunia yang berangsur 

normal setelah pandemi Covid-19. Sebagian 

besar negara di dunia telah membuka kembali 

perbatasannya untuk para turis, dan Tiongkok 

akhirnya menyerah pada “kebijakan nol-Covid”. 

Akibatnya, baru-baru ini, muncul virus varian baru 

di wilayah tersebut. Namun, berita di Tiongkok 

lebih berfokus pada pembukaan kembali dan 

pemulihan ekonomi.
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Perputaran uang di pasar keuangan saat ini cenderung berada di 

pasar utang dibandingkan dengan pasar saham atau crypto. Eropa 

akan menghadapi situasi yang mungkin semakin sulit dengan imbal 

hasil obligasi yang lebih tinggi. Untuk Amerika Serikat, imbal hasil 

obligasi Treasury jangka panjang mungkin akan stabil karena suku 

bunga diperkirakan akan mencapai angka yang tinggi, yaitu sekitar 

5% pada semester pertama tahun 2023.



Pada tahun 2020 dan, sebagian 2021, berita “uang tunai adalah 

sampah” menjadi pendorong utamanya. Saat ini, berita yang beredar 

terbalik; “uang tunai adalah raja” menjadi lebih populer. Suku bunga 

negatif tidak lagi ada: uang tidak lagi murah atau gratis.

Tren saat ini
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Di pasar saham, kualitas bisnis dan arus kas yang 
dihasilkan telah menjadi prioritas di kalangan investor. 
Saham bernilai (value stock) mengungguli sebagian 
besar saham pertumbuhan (growth stock) pada tahun 
2022 dan tren ini berpeluang untuk berlanjut pada tahun 
2023. Beberapa “saham Covid” merosot lebih dari 90% 
sejak posisi puncaknya pada tahun 2021.



Pasar crypto berpotensi menjadi lebih teregulasi setelah 
mengalami serangkaian kebangkrutan besar dalam 

proyek-proyek crypto pada tahun 2022. Selain itu, “musim 
dingin crypto” masih berlangsung saat ini, sebagian besar 
bank investasi telah mengecualikan analisis cryptocurrency 
dari prospek tahun 2023.



Sebagian besar aktivitas trading dan investasi mungkin 
dilakukan di pasar mata uang, karena imbal hasil investasi 
dari berbagai mata uang dapat berubah serta berputar 

pada tahun 2023.
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Tren yang dapat diamati saat ini di pasar saham 
adalah “peralihan ke nilai”, yang mengalihkan fokus 
para investor dan trader ke saham dividen serta 
saham bernilai. Jika kita melihat kinerja relatif QQQ 
(ETF Nasdaq), SPY (ETF S&P 500), dan VLUE (ETF 
saham bernilai dari VanEck), kita melihat bahwa 
VLUE juga telah mengungguli SPY serta 
meninggalkan QQQ jauh di belakang.



Ini adalah representasi rezim baru: saham 
pertumbuhan sangatlah rapuh sementara saham 
bernilai lebih mendominasi.
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Forex
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Kami mengamati dinamika serupa di 

berbagai sektor, kecuali sektor energi, 

yang masih bertahan pada posisi tinggi 

saat gangguan pasokan dan permintaan 

energi masih terjadi.

Sektor
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Skenario yang mungkin terjadi

Jangan lupa, menurut analisis fundamental, pasar masih 

dalam kondisi bearish. Artinya, ada potensi kenaikan dari 

kemerosotan yang terjadi tahun ini. Namun, pada pasar 

bearish, koreksi harga substansial masih mungkin terjadi, 

yang berpotensi mendorong kenaikan harga secara 

agresif.



Oleh sebab itu, segera melepas saham mungkin bukan ide 

terbaik karena “reli pendek” berpotensi akan segera terjadi. 

Hal ini bukan berarti Anda harus memilih saham yang 

berharga sangat rendah.



Dugaan yang dapat muncul adalah rotasi antara kinerja 

berbagai sektor pasar saham pada awal tahun 2023, dan 

mungkin sudah terjadi pada kuartal pertama.
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Di bawah ini adalah chart spread antara 

sektor teknologi dan energi pada pasar 

saham AS, dan kami mengamati bahwa 

sektor teknologi berkinerja buruk. Jika kita 

menempatkan indikator Bollinger Bands 

sederhana di sini, kita melihat bahwa chart 

spread mendekati bagian bawah indikator, 

yang berpotensi mendorong rotasi.

Rotasi antara saham 
perusahaan teknologi 
dan energi




Forex
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Dengan demikian, trader harus 

cermat dalam memilih beberapa 

saham teknologi yang berpotensi 

menurun pada kuartal pertama, 

dengan penafian bahwa pasar 

masih dalam kondisi bearish. 



Memilih membeli saat tren turun 

cukup sulit untuk dilakukan.

Forex

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

-3.94%

1.42XLK/XLE



13

75.00

300.00

275.00

250.00

225.00

200.00

175.00

150.00

100.00

125.00

50.00

113.06TSLA

TSLA

Saham pertama yang berpotensi naik adalah 

TSLA. Saham ini bersifat fluktuatif, jadi tidak 

cocok untuk semua trader. Namun, saham ini 

mungkin pernah mengalami jenuh jual, sehingga 

menampilkan pergerakan parabolic ke bawah 

seperti yang ditunjukkan pada chart di bawah 

ini. Jika terjadi rotasi antara saham perusahaan 

teknologi dan energi, TSLA berpotensi meraih 

keuntungan dan memulai reli pendek yang 

agresif. Tentu saja, trader harus menunggu 

adanya konfirmasi untuk perkiraan ini, misalnya, 

pergerakan harga yang bertahan di atas garis 

tren saat ini.
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TSM

Semikonduktor Taiwan memiliki kinerja yang relatif 

baik dibandingkan dengan kompetitornya dari AS, 

NVDA, dan AMD. Industri semikonduktor sensitif 

terhadap perubahan awal kondisi ekonomi dan 

berpotensi akan pulih secara tajam jika terjadi 

perputaran antarsektor di pasar saham.
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TSM sedang membangun formasi “cup-
and-handle“ besar-besaran dengan 
perbatasan (neckline) di sekitar 78 USD. 
Jika perbatasan (neckline) ini ditembus, 
kita dapat melihat breakout lebih lanjut 
ke 100 USD atau lebih tinggi.
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Saham yang terkait 
dengan Tiongkok

Pembukaan kembali Tiongkok akan memberi 

harapan baru untuk pulih, terlepas dari munculnya 

wabah baru Covid-19. Dengan mempertimbangkan 

hal ini dan potensi rotasi saham perusahaan 

teknologi, saham perusahaan teknologi dari 

Tiongkok mungkin akan terkoreksi.



BABA
BABA sudah menunjukkan momentum 
yang baik, dan asalkan dapat mendekati 
perbatasan (neckline) terbaru ini, BABA 
berpotensi akan mencoba untuk 
menembusnya, seperti yang terlihat 
pada chart.
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Kondisi saat ini

Pada kuartal ketiga tahun 2022, beberapa koin di pasar crypto 

mengalami penurunan yang bahkan mencapai 30% dari rekor level 

tertingginya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, 

satu faktor yang jelas mempengaruhi sentimen di dunia crypto adalah 

kegagalan FTX, salah satu skandal terbesar di bursa cryptocurrency. 



Laju kenaikan suku bunga The Fed juga menjadi salah satu faktor 

penyebabnya, dengan kenaikan tiga kali lipat pada akhir September 

dan awal November, kemudian mengakhiri tahun dengan kenaikan 

ganda pada bulan Desember 2022. Langkah agresif The Fed ini 

mendorong investor beralih ke instrumen yang lebih “aman” dan 

menghindari crypto.
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Bitcoin
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Penawaran dan permintaan

Cadangan Bitcoin di bursa global terus menipis sejak titik 

tertingginya pada bulan Januari 2022. Jumlah saldonya 

sedikit mengalami peningkatan pada minggu terakhir 

tahun tersebut, kemungkinan setelah investor terus 

mengharapkan reli Natal. Jumlah Bitcoin yang lebih 

rendah di bursa mungkin dapat mendorong kekurangan 

pasokan dan membuat harga rentan untuk digerakkan 

oleh para market maker. Data yang disajikan di bawah ini 

menunjukkan bahwa angka tersebut terus menurun sejak 

rekor harga tertingginya pada bulan Januari 2022.

Menyusul kebangkrutan FTX dan artikel baru-baru ini 

tentang Binance yang gagal mengungkapkan informasi 

keuangan utama terkait operasinya, terjadi penarikan besar-

besaran dari berbagai bursa ke tingkat yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Jumlah yang disimpan di bursa turun 

secara signifikan, bahkan pada tingkat terendahnya sejak 

Maret 2018. Penurunan ini bisa berarti bahwa para pemilik 

ingin menjauhi bursa dan menghindari risiko kebangkrutan 

bursa lainnya, sehingga lebih memilih untuk menyimpan 

koin mereka di dompet dingin.
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Hashrate mengalami beberapa pukulan 
pada bulan Desember, tetapi berhasil 
meningkat pada penghujung tahun dan 
tetap lebih tinggi dibandingkan pada bulan 
Oktober, meskipun harganya turun di bawah 
17.000 USD pada saat yang sama. Ini 
menunjukkan bahwa ada lebih banyak rig 
mining aktif yang mengamankan jaringan, 
sehingga membuat Bitcoin lebih menarik 
bagi para calon investor institusional.

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=&chartStyle=line&ema=0&m=distribution.BalanceExchanges&mAvg=0&mMedian=0&s=1519866000&u=1672610399&zoom=


Bitcoin: Mean Hash Rate (14d Moving Average)
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Sumber: glassnode.com

Kemajuan dalam perangkat keras mining 
dan penggunaan sumber energi alternatif 
menjadikan mining Bitcoin sebagai 
“investasi” yang lebih baik bagi penambang 
yang lebih kecil dibandingkan dengan 
beberapa tahun terakhir. Kini, lebih mudah 
bagi banyak penambang untuk meraup 
keuntungan dibandingkan pada tahun 2021 
atau awal 2022.
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Terlepas dari kekecewaan mendalam 
yang dialami investor crypto pada tahun 
2022, ada pola dalam data historis yang 
menunjukkan siklus terendah. Angka 
tertinggi indikator bersilangan sempurna 
dengan harga terendah.

$10k

$40k

$6k

$80k

$2k
$800
$400

$100
$60
$20

$8

$1
$0.60

$0.20

20

60

8

100

4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1
0.6

0.2

0.08

0.04

Bitcoin: Realized Profit/Loss Ratio (7d Moving Average)

Price (USD)Realized P/L Ratio

Sumber: glassnode.com


2011 Cycle low 2015 Cycle low 2018 Cycle low 2022 Cycle low
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Dari sudut pandang teknikal, pergerakan harga 
masih berada di dalam rentang selama dua 
bulan terakhir, setelah turun hampir sebesar 
25% dalam satu minggu pada awal November 
setelah keruntuhan FTX. Pergerakan harga 
berhasil mengompensasi beberapa penurunan 
pada pertengahan Desember dan melanjutkan 
gerakan bearish.

Gambaran teknikal
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Bollinger Bands telah mengalami kontraksi, dengan 

menunjukkan penurunan volatilitas yang signifikan 

tanpa adanya pergerakan besar pada bulan-bulan 

terakhir tahun ini. Saat ini, harganya ditradingkan di 

bawah retracement Fibonacci 23,6% serta di bawah 

moving average 20 dan 50 hari. 



Stochastic tidak menunjukkan jenuh beli atau jenuh 

jual, dan mungkin mengindikasikan bahwa rentang 

tersebut akan berlanjut pada awal 2023.
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Setelah selama dua kuartal mengalami penurunan yang cukup 
konsisten dan besar, kinerja emas pada kuartal keempat tahun 
2022 menjadi positif. Laju pengetatan The Fed pada kuartal 
terakhir melambat dan pelaku pasar mulai mengharapkan lebih 
sedikit agresi dari bank sentral terpenting dunia, sembari 
mempertanyakan berapa lama suku bunga AS dapat bertahan 
di sekitar angka 5%.



Saat artikel ini dibuat pada awal Januari, kemungkinan tingkat 
dana akan mencapai 5,25-5,5% pada kuartal ini adalah nihil. 
Seperti yang disebutkan dalam gambaran umum, ada beberapa 
kemajuan pada inflasi, yang merupakan hasil dari penurunan 
harga minyak dan kondisi ekonomi yang kurang positif di 
banyak negara serta kenaikan pesat The Fed tahun lalu.

Emas
Terget Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED Meeting

Sumber: CME FedWatch Tool
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Setelah mencapai angka puncak inflasi noninti tahunan AS 
pada Juni 2022 sebesar 9,1%, angka tersebut menurun rata-
rata sekitar 0,4% per bulan. Jika angka rata-rata ini bertahan, 
inflasi akan kembali ke target tradisional, yaitu sebesar 2% 
sekitar waktu ini tahun depan. Namun, penurunan inflasi 
yang konsisten belumlah jelas, sebagian karena The Fed 
telah mulai memperlambat laju kenaikan. Selain itu, hal ini 
juga disebabkan oleh pembukaan kembali Tiongkok yang 
dapat mendorong harga minyak kembali naik (lihat bagian 
tentang minyak di bawah). Tentu saja, tingkat penurunan 
inflasi tidak mungkin terjadi secara konsisten.
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Alasan utama The Fed yang mewaspadai kenaikan suku 


bunga yang terlalu tinggi atau mempertahankannya terlalu 


lama bukanlah karena kemungkinan kerusakan yang dapat 

ditimbulkannya pada perekonomian. Sebaliknya, dan 

sebagaimana yang disampaikan dalam gambaran umum, 


FOMC tampaknya menginginkan ekonomi yang lebih lemah 

karena hal tersebut dapat membantu mengekang inflasi.



Justru, salah satu masalah utama dari tarif tinggi adalah rekor 

tingkat utang di AS, baik nasional maupun swasta. Angka 

terbaru utang nasional Amerika pada Desember 2022 hampir 

mencapai 31,42 triliun USD, angka tertinggi yang pernah tercatat. 

Suku bunga yang meningkat pesat tahun lalu juga 

mempersulit pemerintah untuk membayar utang yang 

berjumlah besar ini.



Sementara itu, bank sentral di seluruh dunia membeli 

emas dengan laju tercepat dalam kurun waktu lebih dari 

50 tahun. Kekuatan dolar sebagai mata uang cadangan 

sedang menurun di beberapa negara dan tingkat inflasi 

kemungkinan besar masih berada jauh di atas suku bunga 

perekonomian yang maju tahun ini. Oleh karena itu, situasi 

ini tampaknya bagus untuk emas.
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Gambaran teknikal
Gambaran teknikal untuk emas juga secara 
umum positif. Setelah triple bottom pada awal 
kuartal keempat tahun lalu, harganya memang 
konsisten naik dan baru-baru ini menguji level 
tertinggi tujuh bulan. Namun, sinyal jenuh jual 
terlihat jelas di Bollinger Bands dan stochastic 
yang lambat, sehingga trader jangka panjang 
yang ingin membeli biasanya lebih suka 
menunggu entri yang lebih rendah.
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Area resisten utama untuk saat ini adalah retracement Fibonacci 

mingguan 61,8% dan 78,6%. Pergerakan harganya mungkin akan 
kesulitan untuk menembus 2.000 USD (area psikologis utama), 
sehingga untuk bertahan pada rekor harga penutupan tertinggi tahun 
2020, yaitu sekitar 2.070 USD, tampaknya tidak mungkin terjadi — 
setidaknya untuk kuartal ini.



Sebaliknya, pergerakan mundur ke bawah 1.700 USD tampaknya juga 
tidak menguntungkan untuk saat ini, mengingat situasi yang terlihat 
pada chart dan dari analisis fundamental. Namun, para trader harus 
siap menghadapi kejutan: ekspektasi terhadap tingkat suku bunga 
dapat berubah dengan sangat cepat. Pasar juga cenderung bereaksi 
berlebihan terhadap kejutan individu dari inflasi bulanan selama 
beberapa kuartal terakhir.
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Minyak

30

Penawaran

Rapat OPEC+ pada tanggal 5 Oktober 2022 diikuti 

dengan pengumuman pengurangan pasokan dua 

juta barel per hari yang mulai berlaku pada bulan 

November. Setelah itu, kita dapat mengamati 

pengurangan produksi Arab Saudi sebesar hampir 

setengah juta barel per hari pada bulan November, 

setelah sedikit menurun pada bulan Oktober. 
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Menteri energi Saudi baru-baru ini menjawab rumor 

tentang peningkatan pasokan. Ia menyangkal dengan 

menyebutkan bahwa rumor ini adalah informasi palsu, 

serta mengumumkan bahwa negara tersebut akan 

tetap berpegang pada pernyataan asli OPEC+ tentang 

pengurangan pasokan. Ia melanjutkan bahwa 

pengurangan produksi lebih lanjut lebih mungkin 

terjadi dibandingkan peningkatan produksi.
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Seiring berlanjutnya perang antara Ukraina dan Rusia, 
pasokan minyak mentah dari Rusia juga tampak menurun 
(dalam perannya sebagai sekutu OPEC) sebanyak lebih dari 
100.000 barel per hari pada bulan Agustus. Jalur pasokan 
berperan penting dalam menentukan hasil perang ini. Hal ini 
juga akan berpengaruh pada dunia, sehingga ada pihak 
yang berupaya untuk merusaknya agar dapat 
memperlambat mesin perang Rusia.
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Kuartal ini juga menjadi periode ketika sanksi Eropa terhadap 

minyak Rusia mulai berdampak besar:



Data untuk impor minyak mentah Uni Eropa melambat, tetapi 

dari chart di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap 

Rusia atas perang yang terjadi sudah pasti berdampak pada 

ekspor Rusia ke Eropa. Rusia telah mengganti klien minyaknya, 

dari Uni Eropa menjadi negara-negara Asia seperti Tiongkok, 

Turki, dan India. Sementara itu, IEA menyatakan bahwa Uni 

Eropa mencari alternatif dengan menambah pasokan dari 

Timur Tengah, Afrika Barat, Norwegia, Brasil, dan Guyana. 

Amerika Serikat dan Kazakhstan juga dapat menjadi pengganti 

yang potensial untuk sekitar 1,1 juta barel pasokan minyak 

Rusia per hari, yang akan dihentikan setelah bulan Desember.
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Sumber: Trading Economics/Eurostat
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Kekhawatiran akan resesi telah meningkat tajam pada kuartal 
terakhir tahun ini setelah terjadi kenaikan suku bunga yang 
agresif dari The Fed, sehingga meningkatkan inflasi di seluruh 
dunia. Selain itu, perang di Ukraina juga masih berlangsung 
tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Tidak ada bukti kuat yang 
menunjukkan bahwa resesi umum sudah terjadi, tetapi banyak 
analis yang berargumen tentang efek negatif yang ditimbulkan 
pada pertumbuhan ekonomi dan bagaimana efek negatif 
tersebut akan terus berlanjut hingga tahun 2023.



Pada kuartal terakhir tahun 2022, pemerintah AS 
mengumumkan bahwa mereka akan mulai membeli kembali 
pasokan minyak untuk mengisi SPR (cadangan minyak 
strategis) mereka. 

Jumlah awal yang ditetapkan adalah tiga juta barel, meskipun 
angka ini belum dikonfirmasi. Kontrak terkait hal ini akan 
ditindaklanjuti pada awal tahun 2023. Peningkatan permintaan 
atas emas hitam ini kemungkinan akan mendongkrak harga 
komoditas dalam jangka pendek. 



Pembatasan wilayah akibat Covid di Tiongkok telah dilonggarkan 
secara signifikan. Perekonomian salah satu importir minyak 
teratas yang pada dasarnya baru mulai bangkit kembali dapat 
menciptakan pergerakan besar pada chart. Kemungkinan 
peningkatan permintaan dari Tiongkok akan mendorong 
pergerakan harga, sehingga menciptakan momentum bullish 
yang dapat sangat besar bagi investor, meskipun tidak jelas 
sejauh mana dampaknya.
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Permintaan dan evaluasi



Gambaran teknikal
Dari sudut pandang teknis, harga minyak telah 
bergerak dengan momentum bearish yang 
stabil, dengan penurunan nilai sekitar sebesar 
6% pada kuartal sebelumnya. Pada sesi 
sebelum artikel ini dibuat, kita telah melihat 
pembentukan pola bearish engulfing. Namun, 
pembalikan/koreksi ke bawah mungkin tidak 
terjadi karena ini adalah support teknikal kuat 
yang terbentuk dari retracement Fibonacci 
harian 23,6% dan moving average 20 hari.
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Dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

permintaan yang disebutkan di atas, pergerakan naik 

masih bisa berlanjut dengan titik resisten utama pada 

80+ USD. Pergerakan ini dibentuk oleh retracement 

Fibonacci 50%, Bollinger Bands atas, moving average 

100 hari, dan garis tren turun harian.
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Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, aktivitas di pasar 
forex kemungkinan akan meningkat pada kuartal ini karena The Fed 
memperlambat laju kenaikan, setidaknya hingga tingkat tertentu. 
Sementara itu, sebagian besar bank sentral utama lainnya terus 
memperketat kebijakan secara tegas. Namun, secara umum, kondisi 
ekonomi Uni Eropa tampaknya lebih buruk dibandingkan dengan AS. 
Sementara itu, kondisi ekonomi Inggris secara signifikan lebih buruk 
dibandingkan AS.



Asumsi ini ditambah dengan fakta bahwa tren jangka panjang yang jelas 
untuk forex utama umumnya jarang dipilih untuk trading dalam jangka 
panjang. Meskipun demikian, kemungkinan melemahnya dolar AS dan 
pemulihannya (yang mungkin terbatas) oleh sebagian besar mata uang 
kuat lainnya tampaknya saat ini tidak mengalami pergerakan.


Forex
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Salah satu pilihan yang tampaknya lebih baik menurut 

data adalah dolar Kanada. Target suku bunga semalam 

Bank of Canada 4,25% berada dalam rentang yang sama 

dengan tingkat suku bunga The Fed, sementara situasi 

inflasi Kanada dengan AS tampak serupa. Menurut data 

terbaru, perbedaan utamanya adalah pasar kerja Kanada 

jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat:
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Perubahan tingkat ketenagakerjaan Kanada pada 
bulan Desember mencapai 104.000 pada tanggal 
6 Januari, lebih dari 12 kali lipat dari konsensus. 
Tingkat pengangguran di Kanada juga turun 
menjadi 5%, mendekati rekor terendah. Melihat 
keadaan saat ini, pasar tenaga kerja yang sangat 
kuat menunjukkan bahwa Bank of Canada perlu 
terus berusaha secara agresif untuk mencoba 
menjinakkan inflasi dan mungkin memicu 
'perlambatan ekonomi yang diperlukan'. Namun, 
dalam beberapa bulan mendatang, hasilnya 
dapat menguntungkan dolar Kanada.
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USDCAD terlihat tidak meyakinkan untuk penjualan jangka 

pendek saat artikel ini dibuat pada minggu kedua bulan Januari. 

Meskipun begitu, ada kemungkinan besar USDCAD akan 

bergerak lebih rendah pada masa mendatang. Pergerakan harga 

mendekati puncak rentangnya pada chart mingguan dan tetap 

berada dalam lima sen dari harga tertinggi Oktober 2022, tepat 

di bawah 1,40 USD. Sementara itu, harga terendah 2021 sekitar 

1,20 USD, cukup jauh di bawah.



Ide untuk menjual berdasarkan analisis fundamental tampaknya 

didukung oleh data chart, dengan harga yang didorong di bawah 

SMA 50 dan 100. 

Namun, pergerakan ke bawah secara instan tampaknya tidak 

mungkin terjadi mengingat sinyal jenuh jual dari stochastic yang 

lambat. Oleh karena itu, tindakan yang masuk akal saat ini adalah 

sell limit jangka panjang atau menunggu entri yang lebih baik.



Peringatan yang jelas atas kemungkinan ini dan hal serupa 

lainnya untuk menjual dolar terhadap mata uang utama lainnya 

sama dengan kasus emas di atas: ekspektasi pasar atas apa 

yang akan dilakukan The Fed dapat berubah dengan sangat 

cepat dan pelaku pasar telah berulang kali bereaksi berlebihan 

terhadap 'blip' individu dari data inflasi sejak tahun lalu.
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Beri tahu kami pendapat Anda




Buka tautan di bawah ini untuk memberikan saran Anda tentang 

gambaran ini — hanya membutuhkan waktu

kurang dari dua menit

Informasi dalam materi ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau tawaran ajakan untuk 
transaksi dalam instrumen keuangan. Baik presenter maupun Exness tidak mempertimbangkan tujuan investasi pribadi atau situasi keuangan Anda 
dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan, ketepatan waktu, atau kelengkapan informasi yang diberikan, atau atas kerugian apa pun yang timbul 

dari informasi yang diberikan. Setiap pendapat yang dibuat selama presentasi bersifat pribadi bagi penyaji dan mungkin tidak mencerminkan 
pendapat Exness. Kinerja masa lalu tidak menjamin atau memprediksi kinerja masa mendatang. Cari saran independen jika perlu. Informasi dalam 

materi ini hanya boleh disalin atas izin tegas dan tertulis dari Exness.



Peringatan Risiko: Layanan kami terkait dengan produk derivatif rumit (CFD) yang ditradingkan di luar bursa. Produk ini berisiko tinggi. Anda dapat 
kehilangan uang dengan cepat karena leverage, oleh sebab itu tidak sesuai untuk semua investor. Dalam keadaan apa pun, Exness tidak memiliki 

kewajiban apa pun kepada seseorang atau entitas mana pun atas kehilangan atau kerusakan apa pun secara keseluruhan atau sebagian yang 
disebabkan oleh, akibat dari, atau terkait dengan aktivitas investasi.
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https://exnesspremier.typeform.com/to/J7zf4WMb

