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Dollar Melesat, Euro Terjungkal
Dolar masih bertengger dekat level tertinggi dalam tiga bulan terhadap major currencies berkat data ekonomi AS dan
spekulasi calon ketua the Fed baru. Sedangkan euro terjungkal karena gejolak politik di Spanyol terkait Catalonia.
Dollar terangkat berkat data yang menunjukkan PDB AS tumbuh 3,0% selama kuartal ketiga, lebih baik dari prediksi
2,5%. Banyak kalangan awalnya menduga pertumbuhan ekonomi selama periode Juli-September melambat karena
dampak tiga badai, yaitu Harvey, Irma dan Maria. Ekspor dan stok barang berhasil menutup dampak badai.
Pemerintahan Trump berjanji akan membuat pertumbuhan 2017 tetap di 3,0%.
Yield obligasi AS naik menyusul data tersebut, memberi dorongan ekstra ke dollar. Yield obligasi tenor 10 tahun
mencapai 2,475%, tertinggi sejak Maret. Sedangkan yield tenor 2 tahun mencapai 1,6230%, tertinggi sejak 2008. Yield
obligasi AS masih lebih tinggi dari negara maju lainnya, seperti Jerman dan Jepang, yang masih menjalankan kebijakan
moneter longgar.
Fokus selanjutnya minggu ini adalah rapat reguler the Fed dan pengumuman calon ketua Bank Sentral AS itu yang baru.
Pasar ingin melihat apakah the Fed memastikan rencana kenaikan suku bunga bulan depan. Mengenai calon ketua the
Fed, Presiden Trump condong pada Gubernur Jerome Powell, pejabat yang punya sudut pandang sama dengan Janet
Yellen.
Indeks dollar berada di 94,66 setelah menyentuh 95,05 akhir pekan lalu, tertinggi sejak Juli. Bila berhasil ditutup di
atas 95,00, indeks akan mengarah ke 95,30-95,50. Sedangkan support terdekat di area 94,00-94,20. Terhadap yen,
dollar diperdagangkan di 113,57 setelah melemah 0,1% akhir pekan lalu. Bila ditutup di bawah 113,20-113,00, dollar
terancam ke 112,00.
Sementara itu euro flat hari ini setelah menyentuh level terendah dalam tiga bulan akhir pekan lalu menyusul
pengumuman ECB yang memperpanjang program pembelian obligasinya sampai September 2018. Euro juga rentan hari
ini setelah Sabtu lalu karena gejolak politik di Spanyol menyusul pernyataan kemerdekaan Catalonia. Parlemen Catalan
menyatakan kemerdekaan Jumat lalu, yang direspon oleh Madrid dengan memecat Presiden Catalonia Carles
Puigdemont. Euro diperdagangkan di $1,1616 setelah jatuh sampai $1,1574 akhir pekan lalu. Penutupan di bawah
$1,1600 menjadi bearish continuation menuju $1,1500.
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German Retail Sales (YoY) (Sep)
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German Consumer Price Index (YoY) (Oct)
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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.

