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TANGGAL
25-Jun-14
24-Jun-14

OPEN
1317.55
1314.5

HIGH
1324.7
1325.9

LOW
1310
1313.3

CLOSE
1319.4
1318.2

(+/-$)

7.15
11.40
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POJOK ANALISA

ULASAN

Emas Turun Lagi, Potensi Aksi
Ambil Untung Atas Konflik Irak
Harga emas kembali diperdagangkan di bawah level
tinggi dua bulan, akibat para investor yang masih
berspekulasi bahwa reli harga emas akan memacu
penjualan logam mulia. Di Comex New York, emas
berjangka untuk pengiriman Agustus diperdagangkan
pada $1,319.70 per troy ons atau menurun sebanyak
0.12% dari harga pada sesi sebelumnya.
Sementara di Singapura, harga kontrak emas untuk
pengantaran cepat diperdagangkan pada harga
$1,316.33 per troy ons. Kontrak yang sama
diperdagangkan di harga $1,318.29 kemarin.
Selain dipengaruhi oleh outlook ekonomi AS, harga
emas juga digerakkan oleh perkembangan konflik Irak.
Dilaporkan bahwa pesawat tempur Suriah, yang
mendukung upaya Iran untuk mengamankan konflik
Irak, telah memukul target di wilayah barat Irak.
Dukungan berbagai negara kepada Pemerintah
Baghdad telah melonjakkan harga emas karena emas
merupakan aset safe haven apabila terjadi ketegangan
geopolitik. Kekhawatiran diperkirakan akan makin
menjadi apabila konflik makin berkembang dan
Washington mulai terlibat lebih jauh.
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Emas berpotensi membentuk Bullish Pennant
Emas berjangka Comes pengiriman Agustus bergerak sedikit lebih lemah
pada awal perdagangan Senin pagi pasca kenaikan tajam minggu lalu dan
kenaikkan sejak dua sesi perdagangan terakhir mengambil jeda untuk
menarik napas.
Bullish pennant adalah pola kelanjutan, yang berarti bahwa breakout
kenaikan akan mengkonfirmasi
kembalinya pergerakan uptrend sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana ini
bisa bekerja. Pola yang tercipta pada 19 Juni yang biasa disebut "flag pole
(tiang bendera)" membentuk pola pennant tersebut.
Pergerakan pada tanggal 20 dan 23 Juni kemarin mulai membangun porsi
pennat-nya. Secara umum, porsi pennant memiliki batas waktu - biasanya
kurang dari seminggu. Perhatikan support di low 20 Juni pada level $
1,307.10 dan resistance high di 20 Juni pada $ 1,322.50.
Untuk saat ini, mereka adalah toggle points jangka pendek bagi para traders.
Sebuah pergerakan harga di atas high adalah bullish, sementara pergerakan
harga di bawah low akan menjadi bearish dan akan
memberikan indikasi bahwa formasi pennat telah gagal.

Moch Barca
Sumber : Kitco

"Terlepas dari situasi di Irak, harga emas memang
tengah berjuang untuk naik secara signifikan. Para
trader akan mewaspadai adanya aksi ambil untung
apabila momentum positif emas dalam jangka pendek
tidak berlanjut." ungkap Ric Spooner dari CMC Markets
di Sydney.
SUMBER: SFN

DISCLAIMER
Seluruh materi atau konten yang tersaji di dalam website ini hanya bersifat informatif saja, dan tidak dimaksudkan sebagai pegangan serta
keputusan dalam investasi atau jenis transaksi lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penyajian konten

