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Dollar Variatif Meski Yield Naik, Fed Hawkish
Dollar bergerak variatif atas major currencies meski terjadi kenaikan yield obligasi AS dan pernyataan pejabat the Fed
yang hawkish. Namun masih bisa mengangkat performanya atas yen. Fokus terdekat adalah keputusan Presiden Trump
mengenai kandidat ketua the Fed selanjutnya.
Yield obligasi tenor 10 tahun naik ke 2,352%, sudah naik 6 bps minggu ini. Bahkan yield tenor 2 tahun naik ke level
tertinggi sejak 2008 di tengah ekspektasi pengetatan moneter global. Dibanding negara maju lainnya, yield obligasi AS
tergolong tinggi. Yield AS jauh lebih tinggi dari Jerman yang 0,40% dan Inggris yang 1,31%, dan Italia yang 2,03%.
Bahkan Jepang di bawah 0,1%. Prospek kenaikan suku bunga the Fed terus mengangkat yield AS.
Sayangnya dollar hanya mampu menguat atas yen dan melemah atas lainnya. Dollar gagal meraih momentum meski
Presiden the Fed distrik New York William Dudley mengatakan suku bunga bisa naik sampai 2,5%. The Fed akan
menggelar rapat pada 31 Oktober-1 Nopember, kemungkinan akan mengukuhkan rencana kenaikan suku bunga pada
Desember nanti.
Dengan the Fed diperkirakan menaikkan suku bunganya untuk ketiga kalinya tahun ini pada Desember, pasar kini
sedang mencari informasi mengenai siapa pengganti Yellen setelah masa jabatannya berakhir pada Februari nanti.
Informasi terbaru menyebutkan Presiden Trump punya lima kandidat dan kemungkinan akan diumumkan sebelum
kunjungannya ke Asia Nopember nanti.
Para pengamat menyebut siapa ketua the Fed selanjutnya menjadi salah satu fokus penting di pasar saat ini. Siapapun
itu, the Fed akan terus melanjutkan normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunganya. Dollar terangkat
setelah muncul berita ekonom Stanford University John Taylor muncul sebagai kandidat utama. Taylor dikenal sebagai
ahli moneter dan menurut formulanya, yang disebut dengan Aturan Taylor, Fed fund rate harus lebih tinggi dari 1,01,25%.
Indeks dollar turun 0,1% ke 93,36 setelah gagal menembus resistance 93,75 kemarin. Penutupan di bawah 93,35
menjadi pertanda untuk lanjut menuju 93,00. Terhadap yen, dollar diperdagangkan di 113,00 setelah menguat 0,6%
kemarin. Penutupan di atas 113,30-113,50 menjaga momentum bullish dengan target 114,00.
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15.30
19.30
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GBP
USD
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Retail Sales (YoY) (Sep)
Initial Jobless Claims
Fed George Speaks
Leading Indicators (Sep)
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Medium
Medium
Medium
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Disclaimer:
Dengan bangga kami memberikan informasi dan rekomendasi pergerakan harga produk yang ditransaksikan sebagai subjek kontrak berjangka khusus kepada Nasabah dan pihaknya yang tengah berinvestasi di
industri bursa berjangka melalui perusahaan “kami”. Dengan menggunakan informasi dan rekomendasi ini, Nasabah mengakui bahwa : Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh kami kepada Nasabah tidak
selalu akurat dan lengkap sehingga perlu diversifikasi; Pergerakan harga yang kami berikan ini baik secara fundamental maupun teknikal diambil dari sumber yang kami yakini bisa dipercaya dan diolah oleh
Departemen Riset PT. SoeGee Futures; Setiap amanat beli atau jual yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, yang mengacu pada sajian informasi dan
rekomendasi kami ini adalah menjadi tanggungjawab nasabah sepenuhnya. Karena data, analisa, informasi dan rekomendasi yang kami berikan ini hanyalah bersifat prediksi belaka.

