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Memproyeksikan ‘the final destination’ dari tekanan panjang GBPUSD saat ini mulai
terlihat semakin sederhana, yakni hanya berkisar apakah akan terjadi Hard Brexit atau

Soft Brexit pada proses negosiasi pemisahan Inggris dari Uni Eropa.
Obyek dari isu Hard Brexit atau Soft Brexit ini terletak pada pembatasan imigran ke
Inggris, yang menjadi tuntutan para Brexit-Voters (>50%), serta resikonya jadi
kehilangan fasilitas Single Market Eropa, seperti bebas bea, pajak atau biaya lintas pasar
Eropa.

Hard Brexit
Pada Konferensi Partai Konservatif Inggris (2/Okt) lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa
May menyatakan akan memohon Article 50 – salah satu pasal perundang-undangan Uni
Eropa (Lisbon Treaty) yang mengatur proses resmi pemisahan diri negara anggota dari
Uni Eropa. Artinya
PM May juga senantiasa menyatakan bahwa Brexit is Brexit! Persoalan imigrasi adalah

the red line dari isu Brexit ini. Persoalan imigran menjadi alasan kuat dilakukannya
Referendum Brexit pada 23 Juni 2016 lalu dan menang. Namun hal tersebut dapat
mengorbankan perekonomian Inggris, karena terancam akan kehilangan hak dalam

Single Market Eropa.
Dengan pernyataan PM May (Brexit is Brexit!) dan rencana permohonan Article 50 yang
terbilang cepat – paling telat akhir Maret 2017 – maka dengan jangka waktu 2 tahun
sesuai Article 50 maka pada 2019 diperkirakan Inggris akan benar-benar keluar dari Uni
Eropa.
Hal ini yang dianggap pasar sebagai Hard Brexit, karena akan memberikan dampak
besar pada perekonomian Inggris dan mungkin saja Uni Eropa. GBPUSD beresiko
tertekan tajam oleh isu tersebut.
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Soft Brexit (Brexit-Lite)
Isu ini pun turut berkembang setelah muncul isu Hard Brexit sebulan terakhir ini.
Berkembangnya isu Soft Brexit ini dimulai dengan adanya High Court Hearings (yang
kini masih berproses) dari tuntutan bahwa parlemen Inggris berhak melakukan voting

Brexit. Hingga pekan ini menteri keuangan Inggris, Philip Hammond, di depan parlemen
Inggris menyatakan dukungannya untuk Soft Brexit dan bahkan masih perlu memilah
imigran yang masuk ke Inggris – khususnya yang memiliki tenaga kerja terampil. Hal ini
menurutnya

akan

melindungi

perekonomian

Inggris

beserta

kepentingan-

kepentingannya.
Jika High Court Hearings menyetujui parlemen Inggris kembali gelar voting Brexit maka
akan membuat permohonan Article 50 (yang sedianya Maret 2017) akan tertunda. Dan,
meskipun di satu sisi akan berikan ketidakpastian, namun di sisi lain diharapkan terjadi
negosiasi lebih jauh untuk proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa tersebut. Misalnya
pembatasan imigran dapat dilakukan lebih selektif, dan pada gilirannya Inggris masih
bisa memperoleh hak (sebagian atau penuh) di Single Market Eropa.
Untuk isu ini, maka kekhawatiran pasar dan juga global terhadap Brexit dapat mereda,
sehingga juga seharusnya bisa membatasi tekanan GBPUSD!
Untuk perbandingan lebih jelas antara hard dan soft Brexit, berikut kami sertakan
gambar dari JP Morgan:
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GBPUSD stabil dari tekanan besar
Setelah pernyataan PM May, pada konferensi Partai Konservatif Inggris (2/Okt),
mengenai waktu permohonan Article 50 yang akan dilakukan paling lambat akhir Maret
2017, GBPUSD masuki kisaran terendah dalam 31 tahun (terhitung sejak 1985).

Akselerasi tekanan GBPUSD dari pernyataan PM May tersebut meningkat hingga harga
menembus low 1.2796 (Referendum Brexit 23/Jun). Akselerasi tekanan meningkat
drastis setelah adanya flash crash (7/Okt) akibat fat finger (kesalahan order online)
hingga 1.1450 (Reuters Quote).
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Setelah hit 1.1450, harga cenderung stabil di antara level 1.2086 hingga area 1.2200
(support penting saat ini) dan level 1.2325 hingga 1.2476 (resistance pentingnya)!

Dan untuk indikasi arah gerak GBPUSD saat ini perlu mencermati kisaran tersebut,
khususnya jika terjadi breakout!
Saat ini harga sedang menuju ke zona support 1.2200 hingga terjauh di 1.2086-1.2134.
Sehingga menarik untuk memperhatikan apakah harga akan breakout support
tersebut, di tengah mulai bersaingnya isu Hard Brexit dan Soft Brexit saat ini.

Semoga bermanfaat & sukses selalu!

(Research Dept.)
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