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Ringkasan
Pada akhirnya kita telah memasuki musim gugur 2021. Disebut sebagai 'tahun yang menjanjikan', nama ini
telah menjadi kontroversi dalam banyak kasus — Covid-19 terus menyebar ke seluruh dunia, inflasi terus
meningkat, sementara uang terus mengalir di pasar, dibawa oleh bank sentral dan pemerintah. Namun,
bahkan sekarang kita dapat mengamati beberapa perubahan dalam berita yang mungkin mengubah
bagaimana kisah Covid di pasar akan berlanjut.

Pada kuartal pertama 2021, ada tiga kekhawatiran di pasar, yaitu pemulihan ekonomi, Covid-19, dan inflasi.
Sementara virus lebih merupakan faktor eksternal, pemulihan ekonomi dan inflasi dipengaruhi oleh tindakan
the Fed serta pemerintah. Sejak bulan Maret 2020, jumlah likuiditas yang belum pernah terjadi sebelumnya
dibawa ke pasar oleh the Fed, sehingga memompa harga komoditas, saham, dan mata uang kripto. Pada
akhir musim panas 2021, kata "tapering" menjadi kekhawatiran terbesar. Selama simposium Jackson Hole,
kepala the Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa tapering akan segera dilakukan, sehingga pasar
menghentikan rezim "risk-on" mereka pada awal bulan September.

Kedua, aktivitas ekonomi di AS melambat pada bulan Agustus berdasarkan payroll. Hal ini dapat menjadi
pemicu penguatan dolar AS, tetapi angka inflasi yang lemah setelahnya menjaga volatilitas tetap terkendali.
Meskipun begitu, nada dominasi untuk pasar cukup negatif pada bulan September, dengan dolar AS naik dan
sahammenurun.

Penting untuk diingat bahwa ada beberapa pergerakan harga spektakuler di pasar energi, seperti pemom‐
paan besar pada kontrak berjangka gas alam dan, yang kurang agresif, minyak mentah. Dengan ketakutan
akan inflasi dan penawaran berada pada rekor terendah, gas alam telah melampaui harga tertinggi 2018,
mencapai lebih dari $5 per kontrak.

Tampaknya pasar sedang menunggu berita fundamental baru dan kini telah beralih ke tindakan teknikal. Na‐
mun, sentimen negatif di pasar utama mulai meningkat pada saat prospek ini ditulis.

Non-farm payroll AS. Sumber: bls.gov
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The Fed dan tapering

Pasar memiliki ekspektasi akan masa depan. Apa arti tapering bagi kinerja pasar? Tapering berpotensi menu‐
runkan harga obligasi jangka panjang (biasanya dikaitkan dengan ketidakpastian yang lebih tinggi) dan
meningkatkan imbal hasil, yang dapat menyebabkan migrasi modal dari aset berisiko ke obligasi. Cepat atau
lambat, hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga. Saat ini, ketika suku bunga secara efektif sama dengan
nol, saham dan komoditas menjadi sangat menarik bagi para investor. Namun, jika imbal hasil dari obligasi naik,
modal dapat mengalir ke dolar AS dan obligasi dari saham.

Kita tidak tahu apakah hal tersebut akan terjadi, tetapi itu adalah kekhawatiran yang mendominasi dalam berita
pasar. Sekarang kita dapat mengamati dari FedWatch tool bahwa sebagian besar investor berpikir suku bunga
tidak akan naik selama satu tahun atau lebih.

Potensi kenaikan suku bunga. Sumber: Cmegroup
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Sekarang pasar berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, ketika tidak ada fundamental yang cukup baik un‐
tuk terus mendorong saham dan komoditas lebih tinggi. Secara musiman, September adalah bulan terburuk
untuk saham, yang menyebabkan beberapa volatilitas trading. Sebelumnya, pada tahun 2020 misalnya, kami
telah mengamati situasi yang sama — setelah mencapai puncaknya pada awal September, harga saham pe‐
rusahaan teknologi besar anjlok parah (meskipun pulih setelahnya). Pada bulan Oktober dan November, pasar
didorong musim pendapatan serta pengumuman fundamental lainnya.

Volatilitas bukanlah hal buruk bagi trader yang tahu cara mengatasinya. Mungkin mereka berfokus pada trading
jangka pendek — waktu penahanan untuk posisi berkurang dan memberikan perhatian khusus untuk menjaga
posisi semalaman, terutama selama akhir minggu. Setiap tahun, pada saat ini, biasanya tidak disarankan untuk
menahan posisi leverage selama lebih dari satu atau dua hari.

September terkenal dengan potensinya menjadi bulan terburuk untuk saham. Jika kita melihat dinamika jangka
panjang S&P 500 dari Bloomberg (chart ini berisi statistik agregat untuk tahun 1985 hingga 2014, meskipun jika
diperpanjang hingga tahun 2020, kita akan mendapatkan gambaran yang sama), kita akan melihat bahwa se‐
mua bulan September cenderung negatif, sementara pemulihan mungkin dimulai pada paruh kedua bulan Okto‐
ber.

Musiman

Chart musiman indeks S&P500. Sumber: Bloomberg

Kesimpulan
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Proyeksi harga S&P 500. Sumber: Yardeni.com

Pasar saham
Indeks saham akhirnya memulai koreksi yang penting setelah reli "evergreen" (hampir reli tujuh minggu untuk
S&P 500 tanpa penurunan yang besar). Dua sektor utama, yaitu saham perusahaan teknologi dan perawatan
kesehatan, yang meraih keuntungan terbesar pada awal September mulai melikuidasi, mendorong sektor lain‐
nya turun.

Mari kita mulai dengan beberapa fundamental. Yang menjadi fokus di sini adalah pasar saham AS, yang meru‐
pakan pasar saham terbesar di dunia, tetapi bukan satu-satunya. Sebagian besar perusahaan besar dan terke‐
muka ditradingkan di Bursa Saham New York dan/atau Nasdaq.

Pertanyaan terpenting adalah apakah S&P 500 itu mahal atau murah. Jika kita melihat rasio p/e, kita akan men‐
emukan bahwa rasio tersebut mendekati 20 untuk seluruh S&P 500. Setelah memproyeksikan pendapatan pe‐
rusahaan pada masa depan, kita akan mendapatkan gambaran yang mendekati chart di bawah ini. Koreksi da‐
pat terjadi, tetapi secara umum pasar tampaknya tidak terlalu mahal dan memiliki kemampuan untuk bergerak
maju.
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Berdasarkan proyeksi musiman, indeks dapat bertahan dalam mode koreksi untuk sementara waktu sebelum
awal musim pendapatan (pertengahan bulan Oktober). Hingga saat itu, mungkin sulit untuk menemukan trade
beli tertentu karena pada umumnya sentimen saat ini negatif.

Mari kita perhatikan kinerja teknikal indeks saham. S&P 500 dan Nasdaq telah menembus garis tren mereka dan
beralih ke koreksi.

Indeks S&P 500. Sumber: Exness.com

Indeks Nasdaq. Sumber: Exness.com

Mari kita uraikan kinerja pasar yang luas menjadi beberapa sektor. Di sini kita memiliki tujuh ETF utama yang
mencakup kinerja sektor pasar saham utama AS (dari atas ke bawah: teknologi, real estat, komunikasi, kon‐
sumen, industri, bahan dasar, energi).

Sektor
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Dari gambar di atas, terlihat koreksi yang luas di semua sektor. Tidak ada kelompok tertentu yang mengungguli
yang lain. Hal ini bukan berarti sama sekali tidak ada saham yang naik, tetapi akan sulit dalam konteks ini untuk
menemukan trade pembelian yang dapat diterapkan.

Namun, trader mungkin memilih saham dengan perspektif jangka menengah. Mari kita uraikan ke beberapa sa‐
ham tertentu dan coba temukan saham yang paling menarik. Harap diingat perspektif ini dibangun dengan
memperhatikan kondisi saat ini, yang kemungkinan akan berubah pada masa depan, cepat atau lambat.

Kinerja sektor pasar saham AS. Sumber: Tradingview.com

Nvidia adalah salah satu kandidat yang menjanjikan untuk trading mengikuti tren. Memiliki pertumbuhan EPS
yang sangat baik, menjadi salah satu saham perusahaan teknologi teratas, dan menghasilkan teknologi untuk
industri inovatif serta canggih, saham ini berpotensi segera terbukti menjadi pilihan yang bagus.

Setiap kali NVDAmenguji rata-rata moving average 200 hari, saham ini akan terkoreksi, bahkan tidak pernah me‐
nunjukkan penutupan dua hari di bawah referensi teknikal ini. Sekarang, saham ini berada dalam area support
dinamis, jadi jika situasi tidak menjadi lebih buruk untuk teknologi, mungkin akan ada gelombang naik lainnya.

NVDA

Saham NVDA. Sumber: Exness.com
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Pasar Tiongkok menjadi semakin berisiko, tetapi ada beberapa saham dengan risiko yang lebih kecil dan senanti‐
asa berpotensi. Salah satunya adalah XPEV, saham XPENG, yaitu perusahaan yangmemproduksi kendaraan elek‐
trik. Meskipun mewakili pasar Tiongkok, saham ini juga terkait dengan TSLA, yang dapat memberikan beberapa
percepatan kenaikan harga.

Kapitalisasi pasar kendaraan elektrik berpotensi tumbuh beberapa kali selama lima hingga sepuluh tahun ke de‐
pan karena mobil bensin akan ditiadakan. Pemerintah AS telah mengumumkan rencana untuk transisi besar-be‐
saran ke kendaraan elektrik pada tahun 2030, sehingga perusahaan yang membuatnya dapat memberikan pelu‐
ang yang bagus.

TSLA berkinerja buruk pada sebagian besar tahun 2021, membangun pola dasar dalam kisaran $600-750. Sa‐
ham ini stabil selama penjualan besar-besaran terakhir, yang dapat menjadi indikasi potensi yang baik. Terjadi
mekanisme rotasi di pasar saham ketika investor mengambil uang tunai dari saham-saham yang meraih keun‐
tungan, lalu memasukkannya ke dalam aset yang berkinerja buruk, seperti TSLA. Itulah mengapa ada kemungk‐
inan kita akan melihat TSLA menguji harga tertinggi sebelumnya yang muncul pada bulan April 2021.

TSLA

Saham TSLA. Sumber: Exness.com

XPEV

TSLA stock. Source: Exness.com
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Minyak

Dengan badai Ida yang terjadi belum lama ini dan peningkatan aktivitas ekonomi di AS selama Q2-Q3 secara
keseluruhan, minyak mentah akhirnya kembali bergerak di atas $70 per barel. Selain itu, dengan adanya kejutan
penawaran dan peningkatan permintaan, tidak diragukan lagi harga dapat naik jika faktor-faktor ini tetap menjadi
perhatian. Ekspansi ekonomi tampaknya akan datang karena berbagai sektor ekonomi telah dibuka kembali dan
— secara umum — perlambatan pertumbuhan kasus COVID-19. Sayangnya, ada kendala lain, yaitu lebih sedikit
orang yang ingin kembali bekerja atau setidaknya kurang loyal kepada majikan mereka, sehingga menyebabkan
perputaran yang lebih tinggi. Salah satu pertanyaan terbesar sekarang adalah apakah kegiatan ekonomi yang
sedang dimulai akan berlanjut.

1. Penawaran dan permintaan

2. Gambaran teknikal

Dari sudut pandang teknikal, harga minyak mentah gagal menembus batasnya di sekitar $76. Formasi saat ini
mendorong pemantulan dari $62 ke $73, sehingga ada kemungkinan harga akan naik lebih tinggi lagi jika dapat
menembus $74 dan ditutup di atas $76. Namun, jika harga gagal menembus area tersebut, mungkin lebih
banyak kerugian akan terjadi.
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Bitcoin

Kondisi ekonomi global yang beragam telah menghasilkan ketidakpastian yang lebih tinggi. Ada beberapa
kekhawatiran, seperti meningkatnya kecemasan atas inflasi di AS, tapering the Fed, dan yang terbaru yaitu
masalah Evergrande.

Saat ini, tingkat inflasi di AS jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Tingkat inflasi berjalan saat ini lebih dari 5%
YoY, yaitu 200-300% lebih tinggi dari tingkat biasanya atau yang diharapkan. Hal ini telah menimbulkan
kekhawatiran bahwa the Fed mungkin akan memperketat kebijakan moneter atau bahkan secara ekstrimmeny‐
erap persediaan uang.

Di sisi lain dunia, Evergrande, sebuah perusahaan real estat Tiongkok dengan aset lebih dari dua triliun yuan (sek‐
itar 2% PDB Tiongkok), telah menjadi perhatian banyak peserta pasar. Jika krisis terjadi, hal itu tidak hanya dapat
menyeret perekonomian Tiongkok tetapi juga perekonomian global karena Tiongkok mengimpor bahan baku
dari banyak negara.

Jika pemulihan ekonomi melambat secara signifikan atau jika ada krisis yang lebih serius sebagai akibat lang‐
sung atau tidak langsung dari masalah utang Evergrande, para trader mungkin mulai melikuidasi posisi mereka
di berbagai aset seperti saham, reksa dana, ETF, komoditas, dan mata uang kripto.

1. Kondisi saat ini

2. Penawaran dan permintaan

Pada saat artikel ini ditulis, sejumlah besar Bitcoin telah ditarik dalam beberapa minggu terakhir dari bursa secara
global, jumlahnya lebih dari 94.000 BTC. Angka ini menunjukkan jumlah Bitcoin yang mungkin dipegang oleh pe‐
megang jangka panjang. Tren penarikan Bitcoin untuk disimpan di bursa telah ada selama beberapa waktu. Menu‐
rut data on-chain, dalam tiga bulan terakhir total arus keluar mengejutkan, yaitu sebesar 192.000 BTC.
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Hal ini mengakibatkan jumlah Bitcoin yang disimpan di bursa menurun secara signifikan dibandingkan dengan
tingkat tertinggi pada Maret 2020, yaitu 3.000.000 BTC. Total BTC yang dipegang saat ini telah menurun sekitar
657.000 BTC atau 22% ke tingkat terendah dalam tiga tahun.

Dari sudut pandang teknikal, ada dua kemungkinan skenario — positif dan negatif, berputar di sekitar interpretasi
chart yang berbeda.

Gambaran teknikal
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Skenario pertama adalah negatif, dimana harga diduga membentuk pola "head and shoulders". Dalam skenario
ini, tinggi kepala kira-kira $8.050, jadi jika polanya benar, targetnya adalah sekitar $35.000-37.000.

Sementara itu, skenario positif adalah berakhirnya korektif Elliott Wave, yang menciptakan kelanjutan lain dari
tren naik utama sebelumnya. Jika hal ini terjadi, harga tertinggi baru dapat terbentuk pada akhir tahun.
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Forex
Fokus kuartal ketiga ada pada kebijakan moneter, khususnya kebijakan moneter Amerika yang tidak meng‐
hasilkan banyak sinyal jelas bagi para peserta pasar forex. Sementara the Fed berhati-hati dalam penggunaan
bahasa tentang tapering dan pengulangan referensi 'kemajuan lebih lanjut yang signifikan' pada inflasi berkon‐
tribusi pada kenaikan dolar, kedua hal ini cukup kecil pada Q3, serta ada bukti tren yang jelas di beberapa tempat.

Beberapa mata uang dengan bank sentral yang lebih dovish dari yang diharapkan, seperti dolar Kiwi, lebih fluktu‐
atif dari biasanya. Namun, secara umum mata uang komoditas berkinerja baik menjelang akhir musim panas
karena berbagai komoditas industri meraih keuntungan. AUD dan NZDmemulai pemulihan yang cukup kuat ter‐
hadap USD pada pertengahan bulan Agustus.

Tentu saja, trader harus ingat bahwa pada umumnya tren berkelanjutan untuk forex sangat jarang terjadi. Jika,
seperti yang telah disebutkan dalam prospek di atas, imbal hasil obligasi meningkat dan peserta pasar berputar
keluar dari saham, hal ini masih belum tentu mengarah pada putaran keuntungan dolar yang sangat mengun‐
tungkan serta kuat — karena dalam situasi tersebut Inggris, Eropa, dan obligasi utama lainnya juga berpotensi
melihat imbal hasil mereka naik, hanya mungkin tidak pada tingkat yang sama untuk obligasi Eropa.

Kebijakan moneter, data pekerjaan, dan hal-hal yang terkait kemungkinan akan tetap menjadi fokus mata uang
pada kuartal keempat. Bagian ini secara khususmelihat dua kemungkinan skenario yang dapat berkembang jika
pergeseran sentimen saat ini berlanjut, yaitu kerugian berkelanjutan untuk euro-dolar dan kenaikan kuat pound
sterling.

Trader jelas tidak dapat mengatakan bahwa ekonomi negara besar mana pun terlihat sangat bagus saat ini,
tetapi tampaknya ada tingkat kesulitan yang berbeda. Kemungkinan percepatan kebijakan moneter, khususnya
di Eropa dan AS tampaknya sangat berbeda, dengan banyak peserta mengharapkan the Fed untuk mulai
menaikkan suku bunga bahkan tahun depan serta tapering mulai dari kuartal ini. Namun ECB terus menekankan
pentingnya kebijakan yang sangat akomodatif.

'Race to the bottom' Euro-dolar

Meskipun ada dua pemantulan ke sekitar $1,19 pada Q3, gambaran teknikal masih terlihat sangat negatif untuk
euro-dolar, tanpa support yang terlihat jelas hingga sekitar $1,16 atau bahkan $1,15 untuk kemungkinan support
yang kuat. Sejauh ini, volume trading bulan September belum benar-benar mendukung ide bahwa instrumen ini
dapat menurun dengan kuat pada Q4. Namun, hal ini mungkin hanya karena saat ini beberapa peserta di sini
mengharapkan lebih dari trading jangka pendek.
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Inflasi tahunan Inggris pada bulan Agustus adalah sebesar 3,2% — merupakan yang tertinggi dalam lebih dari
sembilan tahun dan melampaui konsensus secara signifikan. Hal ini terjadi karena Bank Inggris tiba-tiba beralih
menuju keterbukaan terhadap pengetatan kebijakan moneter.

Rapat Bank Inggris pada bulan September sangat positif untuk pound sterling dalam jangka pendek, karena
pembuat kebijakan menekankan kemungkinan inflasi terus meningkat menjadi 4% pada musim dingin ini, den‐
gan media menyebutnya sebagai 'krisis energi' yang menjulang. Namun, yang menjadi keraguan atas kenaikan
berkelanjutan yang sedang berlangsung untuk pound sterling adalah kurangnya pekerja dan bahan baku di Ing‐
gris, yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi.

Q3 bukanlahmasa yang sangat aktif bagi mata uang ini, seperti mata uang utama lainnya, tetapi sekarang pang‐
gung mungkin ditetapkan untuk putaran keuntungan sebelum akhir tahun. Pasar masih mencerna BoE yang (re‐
latif) hawkish, tetapi pengujian ketiga ¥149 pada paruh kedua September tiba dengan reaksi naik yang cukup
kuat, dengan volume pembelian yang tinggi.

Selain itu, terhadap dolar dan euro, pound sterling tampaknya memiliki ruang untuk bergerak naik. Meskipun be‐
gitu, pound-yen mungkin menjadi kandidat yang lebih baik untuk pembelian sesungguhnya, mengingat kemu‐
ngkinan kenaikan dolar pada kuartal ini dan adanya area teknikal yang cukup kuat di bawah, pada chart EURGBP.
Tentu saja ada keraguan akan penguatan pound sterling pada kuartal ini, karena masa depan hubungan perda‐
gangan Inggris dengan berbagai negara lainnya tidak diketahui dan kekurangan pekerja yang sangat jelas. Na‐
mun bagi banyak peserta, BoE perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi inflasi yang meningkat tajam.

Pound sterling — fokus pada inflasi tetap kuat

Berdasarkan analisis teknikal dan fundamental, kerugian yang sedang berlangsung dapat menguntungkan euro-
dolar, terutama dalam kasus terakhir jika the Fed berkomitmen atau mengisyaratkan semacam batas waktu
untuk tapering serta imbal hasil obligasi AS mulai meningkat secara signifikan lebih cepat daripada Eropa. Na‐
mun, skenario ini akan berpotensi menantang kebijaksanaan yang diterima bahwa posisi tidak boleh ditahan
lebih dari satu atau dua hari pada bulan September. Jadi menjaga trading tetap kecil, bersiap untuk keluar den‐
gan cepat, dan memindahkan stop ke profit dapat membantu trader memaksimalkan keuntungan dalam
perkembangan situasi apa pun.
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Kunjungi tautan di bawah ini untuk memberikan saran Anda tentang prospek
triwulanan - hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit.

Beritahu kami pendapat Anda!

Materi ini dianggap sebagai komunikasi pemasaran dan tidak mengandung serta tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau rekomendasi inves‐
tasi atau tawaran atau permintaan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Kinerja masa lalu tidak menjamin atau memprediksi kinerja masa
depan. Exness tidak memperhitungkan tujuan investasi atau situasi keuangan pribadi Anda dan tidak membuat pernyataan resmi serta tidak bertanggung
jawab atas keakuratan, ketepatan waktu, atau kelengkapan informasi yang disediakan atau untuk setiap kerugian yang timbul dari informasi, perkiraan,
atau data lain yang disediakan. Setiap pendapat yang dibuat mungkin bersifat pribadi bagi penulis dan mungkin tidak mencerminkan pendapat Exness.
Komunikasi ini tidak boleh digandakan atau disebarluaskan tanpa izin sebelumnya dari Exness. Cari saran independen jika perlu.

Trading itu berisiko.

BERIKAN SARAN

https://exnesspremier.typeform.com/to/M7caf4cB

