Rangkuman Perdagangan Jumat dan Fokus Data Ekonomi Senin
Senin, 19 November 2018 08:23 -

Pada perdagangan hari Jumat (16/10) US Dolar diperdagangkan lebih rendah terhadap para
pesaingnya setelah Wakil Ketua Federal Reserve Richard Clarida memicu kekhawatiran
tentang pertumbuhan global dan menyampaikan komentar agak dovish pada kebijakan moneter
The Fed.

Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama, turun
0,46% menjadi 96,40.

Clarida mengatakan kepada CNBC pada hari Jumat bahwa The Fed semakin mendekati
kebijakan yang netral, yaotu kebijakan yang tidak terlalu merangsang ekonomi, atau
menghambat pertumbuhan.

Pernyataan Clarida dipandang pasar sebagai sesuatu yang dovish sehingga menyebabkan
dolar jatuh, menyebabkan beberapa orang berspekulasi apakah Fed akan menunda kenaikan
suku bunga bertahap lebih cepat dari yang diperkirakan, meskipun beberapa analis meragukan
efek dari pernyataan itu.

RBC mengatakan bahwa reaksi pasar terhadap interpretasi The Fed "tampak benar-benar
membingungkan," karena "tidak ada data ekonomi yang telah menggeser prospek
pertumbuhan dan inflasi Fed."

Data ekonomi menawarkan sedikit di jalan dukungan untuk greenback, karena produksi industri
jatuh jauh dari perkiraan ekonom.
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Produksi industri, ukuran output di pabrik, tambang dan utilitas, naik 0,1% pada Oktober,
Federal Reserve mengatakan Jumat. Ini sedikit di bawah perkiraan kenaikan 0,2% oleh para
ekonom.

Sementara poundsterling mengalami rebound setelah kejatuhan terburuknya setelah para
pedagang merasa lega bahwa tidak ada menteri tambahan yang mengundurkan diri dari
pemerintah Perdana Menteri Inggris Theresa May saat ia mempersiapkan untuk mengajukan
kesepakatannya ke parlemen dan juga dalam hal menghadapi tantangan kepemimpinanya saat
ini.

GBP/USD naik 0,45% menjadi $ 1,2832, Sementara EUR/USD naik 0,72% menjadi $ 1,1410.
Kenaikan Euro didukung oleh harapan bahwa Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte sedang
mencari cara untuk bekerjasama dengan Uni Eropa atas anggaran pemerintah 2019, yang telah
ditolak oleh Brussels.

Fokus data ekonomi hari ini :

1. 22:45 WIB - USD FOMC Member Williams Speaks - Berbicara di Kamar Dagang Hispanik
Kota New York.
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