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Pasar keuangan telah menutup kuartal pertama tahun 2022. Inilah saatnya untuk
merangkum semua peristiwa penting yang terjadi pada Q1 dan membuat proyeksi
untuk waktu dekat.
Meningkatnya inflasi akhirnya membuat the Fed menjadi hawkish pada Q1 2022.
Suku bunga naik saat rapat FOMC pada bulan Maret. Tidak hanya satu, tetapi
akhirnya kita juga melihat beberapa kenaikan suku bunga yang telah diantisipasi.
Berdasarkan FedWatch Tool CME, trader memperkirakan kemungkinan kenaikan
suku bunga menuju 175-200 pada musim panas.

Gambar 1: kemungkinan
berbagai skenario untuk suku bunga

Sumber: сmegroup.com
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Sepintas, hal ini tampak seperti fakta mengkhawatirkan, yang seharusnya
menekan harga saham dan aset lainnya. Ketika biaya utang meningkat,
hal tersebut berpotensi menciptakan tekanan lainnya pada pertumbuhan
ekonomi. Namun, berdasarkan sejarah, saham sering kali tumbuh selama
siklus hawkish the Fed. Dengan kata lain, ekonomi berakselerasi selama
siklus kenaikan suku bunga, yang mendorong harga saham lebih tinggi.

Harga saham cenderung menurun selama ekspektasi menjelang siklus, tetapi
biasanya tidak selama proses tersebut.

Gambar 2: hubungan antara S&P 500
dan Tingkat Suku Bunga the Fed

Sumber: macromicro.me
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INFLASI
Inflasi telah meningkat tinggi di tengah percepatan harga energi serta kenaikan
indeks harga konsumen dan produsen. Sekarang, ketika the Fed mulai
menaikkan tingkat suku bunga, sebagian besar pertumbuhan harga komoditas
telah berhenti — minyak mentah, gas alam, dan emas telah stagnan dalam
rentang harga trading, menunggu informasi baru.
Namun, ada banyak ketidakpastian terkait dengan krisis Rusia-Ukraina saat ini,
yang dapat meningkatkan gangguan rantai pasokan baru-baru ini (disebabkan
oleh efek Covid-19).

7.87% for Feb 2022

Gambar 3: tingkat inflasi AS

Sumber: ycharts.com

Pertama, gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh Covid-19 dapat
meningkatkan dan menciptakan lebih banyak volatilitas untuk pasar komoditas,
serta menambah ketidakpastian pada sektor ekonomi lainnya.
Misalnya, Goldman Sachs telah menurunkan prakiraan untuk industri
semikonduktor, membuat peringkat AMD, INTC, MCHP, dan TER turun.
Industri ini biasanya berada di garda depan pertumbuhan ekonomi, artinya akan
ada lebih banyak ketegangan tentang pemulihan ekonomi setelah Covid-19.
Meskipun banyak negara telah menuju pembukaan perbatasan, tampaknya
Covid-19 akan menjadi penyakit endemik. Pandemi masih belum berakhir.
Beberapa negara, terutama Tiongkok, masih menerapkan lockdown dan batasan
yang ketat agar kasus Covid-19 menjadi nol.

KESIMPULAN
Trader dan investor akan memperhatikan laju pemulihan ekonomi, ketegangan
geopolitik, dan inflasi. Kebingungan yang timbul akibat perang menambah
ketidakpastian akan proses ini. Namun, sekarang pasar memiliki sudut pandang
yang jelas terhadap apa yang akan the Fed lakukan — ini adalah dasar yang baik
untuk membangun prakiraan dan proyeksi.

INVASI RUSIA KE UKRAINA DAN
COVID-19
Perang yang terjadi di Eropa Timur mempengaruhi pasar energi (harga
gas dan minyak naik) serta dapat menimbulkan serangkaian efek
samping yang merugikan.

Jika ekonomi dunia menunjukkan pemulihan yang baik dan tidak terlalu
terpengaruh oleh peningkatan geopolitik, kemungkinan besar pasar ekuitas akan
tumbuh. Biasanya, pertumbuhan ini juga akan mendorong pasar kripto naik.
Bitcoin menunjukkan partisipasi pemilik jangka panjang yang baik, banyak orang
percaya akan tren jangka panjang BTCUSD. Hal tersebut dapat menimbulkan
permintaan tidak hanya untuk Bitcoin, tetapi untuk pasar kripto pada umumnya.
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PASAR SAHAM
Pasar saham mengalami masa sulit pada Q1. Sebagian besar saham teknologi
sangat terpukul karena investor ingin menghindari risiko menjelang siklus
hawkish the Fed. Faktanya, S&P 500 mengalami kerugian kuartalan pertama
dalam dua tahun. Sektor teknologi dan saham spekulasi terkait adalah yang
paling terpukul. Misalnya, ARKK, ETF saham pertumbuhan terpopuler pada
tahun 2020-2021, anjlok sebesar lebih dari 50%.
Mari kita lihat ketentuan dasar indeks saham terpopuler.
Volatilitas tetap rendah, sehingga belum ada penurunan atau kejatuhan
yang tajam. S&P 500 dan Nasdaq (terutama Nasdaq) turun sepanjang kuartal
pertama hingga rapat FOMC pada bulan Maret. Setelah itu, ekuitas menjadi
optimis dan berkinerja jauh lebih baik dari sebelumnya.
Inilah cara kerja istilah lama “membeli rumor, menjual berita”. Pasar tidak
menyukai ketidakpastian, seperti reaksi the Fed terhadap kenaikan inflasi.
Ketika konferensi pers Jerome Powell terjadi, dan kenaikan suku bunga benarbenar terjadi, fokus trader berpindah ke faktor pendorong lainnya, seperti
pemulihan ekonomi.
S&P 500 sedikit lebih kuat daripada Nasdaq berkat saham energi, yang
berkinerja lebih baik dari sektor lainnya pada Q1.
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SEKTOR
Sektor bergerak bersamaan dengan
indeks kecuali sektor energi, yang
menuju harga tertinggi barunya pada
Q1. Exxon Mobil, Occidental Petroleum,
Chevron, dan perusahaan energi lainnya
menghancurkan ekspektasi di tengah
kinerja buruk saham teknologi.
Apakah ini berarti memperhatikan saham
energi menjadi masuk akal sekarang?
Belum tentu. Sebagian besar proyeksi
tentang inflasi dan eskalasi geopolitik saat
ini sudah tercermin pada harga (priced
in). Masuk pada kondisi saat ini mungkin
bukan situasi yang ideal.
Mari kita merinci beberapa ide berikut.
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AAPL
AAPL muncul di prospek triwulanan sebelumnya, dan berkinerja seperti
yang diharapkan. AAPL tetap merupakan salah satu perusahaan terbaik
di sektor teknologi, dengan fundamental yang kuat dan pendapatan yang
naik secara konsisten.

Dari sudut pandang teknikal, AAPL menembus batas atas formasi “pennant”
seperti yang ditunjukkan pada chart di bawah ini, dan tampak siap untuk
melanjutkan. Ini adalah pengamatan statistik umum bahwa saham yang kuat
biasanya terakumulasi sebelum tanggal pendapatan. Jadi, ini adalah faktor bullish
lain yang sesuai dengan gambarannya.

Saham ini mengejutkan pasar dengan pendapatan positif pada kuartal
sebelumnya dan mungkin pada masa mendatang, terutama jika prospek
ekonomi lebih baik dari yang diharapkan. Dengan rasio P/E di sekitar 28,
saham ini masih jauh dari kondisi “jenuh beli”. Sepertinya AAPL dapat menjadi
lindung nilai inflasi yang baik pada tahun 2022.
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BIIB
Kandidat lain yang dapat kembali pulih adalah Biogen
(BIIB). Saham perusahaan ini banyak dijual di tengah
kekhawatiran tentang pengetatan kebijakan moneter
dan memburuknya pendapatan per saham. Namun, dari
sudut pandang fundamental, harga hari ini sepertinya
terlalu suram. Harga wajar BIIB (berdasarkan perkiraan
konsensus) diproyeksikan sekitar $238, yaitu sekitar 20%
lebih tinggi dari harga saat ini.

Dari sudut pandang teknikal,
BIIB mungkin sedang
membangun pola “base
pattern” yang datar, atau
“cup-and-handle” dalam
interpretasi lainnya. Jika pola
ini terealisasi, mungkin dapat
menembus ke atas, seperti
yang ditunjukkan pada chart.

Stock Price Forecast
The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen
Inc have a median target of 236.00, with a high estimate of
350.00 and a low estimate of 185.00. The median estimate
represents a +9.96% increase from the last price of 214.63.

V
Visa menunjukkan kekuatan
di antara rekan-rekannya
dalam industri fintech, dengan
perkiraan konsensus $270-300.
Saham ini sedang membangun
pola “double bottom” dekat
dengan harga saat ini, yang
dapat segera membuka
peluang untuk momen bullish
lainnya ke $270-300.
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BITCOIN
KONDISI SAAT INI
Pada akhir kuartal pertama tahun 2022, beberapa
perusahaan pengelola kekayaan terbesar di dunia
mulai menawarkan atau mengizinkan klien mereka
untuk memasukkan aset kripto ke dalam portofolio
mereka. Perusahaan-perusahaan ini termasuk
Goldman Sachs dan Blackrock. Jumlah kekayaan yang
mereka kelola adalah $11,5 triliun.

Bitcoin: Mean Hash Rate

Sumber: glassnode.com

Jika klien mereka mengalokasikan cukup 5% dari
total portofolio, kita dapat melihat aliran modal
masuk sebesar $500 miliar. Dengan kapitalisasi pasar
kripto saat ini yang mencapai lebih dari $1,5 triliun,
kita dapat melihat peningkatan sekitar sepertiga
kapitalisasi, yang berpotensi mempengaruhi harga,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
ETF untuk Bitcoin spot berpotensi muncul.
Peluncuran ETF tersebut dapat menjadi salah
satu sarana terbaik bagi “paman dan bibi” untuk
bergabung dengan pasar kripto.
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PENAWARAN DAN PERMINTAAN
Pembalikan Bitcoin di bursa global terus menurun sejak titik tertingginya pada
bulan Juli 2021 (setelah keanjlokan yang terjadi pada bulan Mei 2021). Pada saat
prospek ini ditulis, angkanya terus menurun. Angka ini sangat penting, karena
jumlah Bitcoin yang lebih rendah di bursa dapat menyebabkan kekurangan
pasokan di bursa, sehingga akan lebih mudah bagi market maker untuk
mendorong harga naik. Data di bawah ini menunjukkan bahwa jumlahnya terus
menurun sejak harga tertinggi sepanjang masanya pada bulan November 2021.

Bitcoin: Balance on Exchanges

Kita dapat memvalidasi data di atas dengan jumlah penarikan harian dari bursa
secara global. Dari data di bawah ini, kita dapat melihat bahwa jumlahnya terusmenerus mengalir keluar, dan ada aliran dana keluar besar-besaran lainnya pada
akhir bulan Maret, sekitar 15.000 BTC.

Bitcoin: Net Transfer Volume

Sumber: glassnode.com

Sumber: glassnode.com

Terlebih lagi, harganya tidak naik dalam lima bulan terakhir. Namun, yang
mengejutkan, aktivitas mining justru meningkat. Pertumbuhan ini artinya
ada lebih banyak rig mining aktif yang mengamankan jaringan. Jika jaringan
Bitcoin lebih aman, mungkin akan ada lebih banyak investor institusional yang
memasukkan lebih banyak uang ke Bitcoin.
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Bitcoin vs US Dollar, 1W

Sumber: tradingview.com

GAMBARAN
Dari sudut pandang teknikal, harga Bitcoin
mencapai titik terendah di sekitar $33.000
pada kuartal pertama, sebelum stagnan
dan bergerak dalam rentang harga,
membentuk pola segitiga simetris. Barubaru ini, harganya menembus resisten
pola di sekitar $45.000. Berdasarkan pola
tersebut, hal ini dapat berlanjut hingga
mencapai targetnya. Namun, sebagian
trader mungkin melikuidasi posisi mereka
jika harganya menyentuh garis sejajar
dengan support miring ke atas.
Jika harganya terus bergerak ke atas,
mungkin dapat mencapai $54.000-56.000.
Jika kemudian berlanjut, mungkin kita
akan melihat harga tertinggi sepanjang
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EMAS
KONDISI GLOBAL
Pada awal Q2 2022, perang di Ukraina masih berlangsung. Konflik ini menyebabkan percepatan inflasi di
seluruh dunia. Banyak negara bergantung pada pasokan energi dari Rusia dan, pada jumlah yang lebih
rendah, Ukraina. Selain itu, beberapa negara bergantung pada Ukraina untuk memasok gandum mereka.

American annual inflation, %

Sumber: tradingeconomics.com

Inflasi mencapai tingkat tertingginya sepanjang
40 tahun di Amerika Serikat, yaitu 7,9% — empat
kali lebih tinggi dari rata-rata inflasi Amerika
Serikat yang sekitar 2%. Percepatan inflasi telah
menyebabkan tumbuhnya kekhawatiran akan
kemungkinan terjadinya hiperinflasi.
Inflasi terus meningkat, sehingga the Fed
merespon dengan menaikkan tingkat suku
bunganya. Ada juga kabar bahwa the Fed mungkin
menjadi lebih agresif dalam menaikkan tingkat
suku bunga pada kuartal kedua 2022.
Kenaikan pertama terjadi pada bulan Maret
2022, menyebabkan beberapa volatilitas untuk
banyak instrumen. Namun, tampaknya banyak
harga instrumen yang sudah tercermin (priced
in) dengan kebijakan yang lebih ketat, karena
volatilitas ini tidak bertahan lama.
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Trading Volumes

Sumber: emas.org

VOLUME
Volume ETF emas mulai meningkat pada
minggu kedua bulan Februari 2022. Tren
ini berlanjut hingga akhir bulan Maret
2022. Peningkatan ini jelas dikarenakan
ketidakpastian yang disebabkan oleh
perang di Ukraina.
Banyak investor beralih ke emas karena
kondisi ekonomi di Amerika Serikat
tampaknya agak tidak pasti — telah
terjadi perpindahan dari aset lain ke emas.
Data aliran regional ETF di bawah ini
menunjukkan pergeseran.

Weekly flows in Tonnes
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Gold vs US Dollar, 1W

Sumber: tradingview.com

GAMBARAN TEKNIKAL
Dari sudut pandang teknikal, harga emas
akhirnya kembali mencapai $2.000 per troy
ons. Harganya mencapai target segitiga
simetrisnya di sekitar $2.000-2.100. Setelah
itu, harganya anjlok dan ditradingkan sesaat di
$1.890 sebanyak dua kali. Dengan harga yang
bergerak di rentang harga, biasanya akan
lebih aman jika kita menunggu penembusan
yang jelas. Jika harga emas dapat menembus
di atas resistennya di sekitar $1.965 per troy
ons, kita dapat melihat harganya kembali ke
$2.000-2.050. Namun, jika harganya turun di
bawah $1.890, kita dapat melihat harganya
kembali mencapai $1.830-1.850.
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MINYAK
PENAWARAN
Invasi Rusia ke Ukraina memberikan pasar minyak kejutan pasokan yang
mendadak (Rusia adalah negara terbesar di dunia dan pengekspor minyak
mentah terbesar tahun lalu). Pasokan dari Rusia diperkirakan akan turun rata-rata
sekitar tiga juta barel per hari pada bulan April, sekitar 3% dari total global. Sanksi
oleh berbagai negara merupakan faktor penting, tetapi kapasitas Rusia untuk
memompa lebih banyak minyak juga telah menurun sebagai akibat tidak langsung
dari perang.
Negara-negara lain tampaknya juga mengalami kesulitan untuk memompa lebih
banyak minyak. Mengingat AS khususnya, salah satu dari tiga produsen minyak

Jumlah rig minyak Baker Hughes

Sumber: Trading Economics/Baker Hughes

terbesar di dunia bersama dengan Rusia dan Arab Saudi, jumlah rig aktif belum meningkat
secara signifikan sejak awal fase perang Rusia-Ukraina pada akhir bulan Februari.
Tentu saja, perusahaan membutuhkan waktu untuk mengembangkan infrastruktur dan
proses yang diperlukan untuk meningkatkan produksi, bahkan ketika ada insentif yang
kuat dari harga yang sangat tinggi. Namun, menjelang akhir Q2, pasokan mungkin akan
meningkat secara signifikan. Pelepasan cadangan minyak strategis Amerika sekarang telah
memberikan kelonggaran bagi konsumen, tetapi hal ini mungkin tidak berlangsung lama.
Pada akhir bulan Maret 2022, hanya Arab Saudi dan UEA yang memiliki kapasitas signifikan
yang cukup mudah untuk dimanfaatkan. Namun, keduanya terlihat tidak bersemangat
untuk mengeksploitasi hal ini, terutama karena alasan politik. Hubungan yang lebih dingin
antara pemerintah Saudi dan Amerika telah menjadi jelas sejak Presiden Biden menjabat,
terutama dengan meningkatnya retorika Amerika tahun lalu terhadap perang yang sedang
berlangsung di Yaman. Produksi harian minyak Arab Saudi pada bulan Februari adalah
sekitar 10,2 juta barel, jauh lebih rendah dari rekor 12 juta barel.

Rata-rata produksi minyak harian
di Arab Saudi, ribuan barel

Sumber: tradingeconomics.com/Opec
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PERMINTAAN

GAMBARAN TEKNIKAL

Sisi lain dari penurunan pasokan dari Rusia
adalah lonjakan harga diperkirakan akan
menekan permintaan di beberapa area pada
Q2 2022, dan mungkin lebih jauh pada masa
mendatang. Situasi inflasi yang sangat tinggi
saat ini di hampir semua negara besar dan
negara maju kemungkinan akan menghambat
pertumbuhan ekonomi.

Minyak segera mendapatkan keuntungan yang sangat besar setelah invasi terbaru Rusia ke Ukraina, menyentuh harga
tertingginya selama lebih dari tujuh tahun di sekitar $128. Harga terendah di sekitar $92 untuk minyak mentah Amerika pada
sekitar pertengahan bulan Maret dapat menjadi area support yang penting pada kuartal ini. Sementara itu, resisten di sekitar
$115 dapat menjadi batasan atas.

Sementara itu, kebijakan nol Covid Tiongkok
mungkin juga akan mempengaruhi
permintaan minyak. Berbagai kota termasuk
Shanghai memasuki era lockdown baru pada
sekitar akhir bulan Maret dan awal April.

Kecuali pasar menerima informasi baru yang penting selama beberapa minggu ke depan (dalam hal penawaran,
permintaan, atau prospek pertumbuhan ekonomi), harga minyak berpotensi stagnan di antara area-area ini. Tidak seperti
banyak CFD populer lainnya, pada umumnya, minyak kurang dipengaruhi oleh kebijakan moneter, sehingga dapat menjadi
salah satu instrumen yang lebih cocok untuk trader aktif yang mampu menoleransi risiko pada kuartal ini.

CFDs on Brent Crude Oil, 1D

Sumber: tradingview.com

Dengan latar belakang ini, hampir semua
negara besar lainnya telah secara signifikan
mengurangi pembatasan perjalanan antiCovid, dengan beberapa negara menghapus
tindakan tersebut sepenuhnya. Permintaan
dari penerbangan seharusnya terus pulih
dengan kuat pada musim panas ini.
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FOREX

ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve

Seperti yang telah kami sebutkan dalam
ringkasan, pengetatan kebijakan moneter yang
agresif di AS tampaknya “priced in”. Sementara
situasi terlihat kurang pasti di Inggris dan
wilayah Eropa, pada umumnya peserta
pasar mengharapkan berbagai bank sentral
setidaknya cukup hawkish hingga akhir Q3.
Namun, hanya sedikit perhatian tertumpu
pada Australia. Kenaikan yang dirasakan
dalam Reserve Bank of Australia yang hawkish
setelah pernyataannya pada tanggal 4 April
2022 dapat menyebabkan perhatian tertumpu
pada dolar Australia sebagai calon pemenang
dalam jangka panjang pada Q2. Pembuatan
harga tarif Australia seperti yang ditunjukkan
di bawah ini menunjukkan bahwa pada bulan
Juni, Reserve Bank of Australia akan memulai
siklus naik yang diperpanjang.
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AU Dollar vs US Dollar, 1W

Sumber: tradingview.com

Dengan potensi terjadinya tujuh kenaikan
hingga akhir tahun, dolar Australia telah
meraih keuntungan yang dapat berlanjut
pada kuartal ini.
Pada rentang waktu mingguan yang sangat
tinggi ini, dolar Australia tetap jauh di bawah
harga tertingginya jika dibandingkan dengan
greenback (dolar AS) pada bulan Februari
tahun lalu. Setelah bergerak di moving
average 50, 100, dan 200 di tengah volume
pem belian yang tinggi, hal tersebut dapat
berlanjut pada kuartal ini. Dengan munculnya
tren naik pada chart harian, reaksi negatif
terhadap catatan rapat FOMC pada tanggal 6
April 2022 dapat menjadi peluang yang baik
untuk membeli. Namun, reaksi terhadap rapat
the Fed yang akan datang pada tanggal 4 Mei
dan 15 Juni 2022 tetap tidak dapat diprediksi.
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BERI TAHU KAMI PENDAPAT ANDA
Kunjungi tautan di bawah ini untuk memberikan saran Anda tentang
prospek triwulanan ini — hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit.

BERIKAN SARAN

Materi ini dianggap sebagai komunikasi pemasaran dan tidak mengandung serta tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi atau rekomendasi investasi
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 dan 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 tidak mencerminkan pendapat Exness. Komunikasi ini tidak boleh
digandakan atau disebarluaskan tanpa izin sebelumnya dari Exness. Carilah saran independen jika perlu.
Trading itu berisiko.

