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MARKET DATA

TANGGAL
3-Jul-14
2-Jul-14

OPEN
1327.15
1326.5

HIGH
1327.4
1331.9

LOW
1308.8
1321.1

CLOSE
1319.8
1325.9

(+/-$)

0.25
5.40

Data diambil dari Pedagang pukul 05.00

ULASAN

POJOK ANALISA

Logam Mulia Berakhir Lebih Rendah
Ketika Menguatnya Pasar Tenaga Kerja
AS
Perdagangan bursa komoditi logam mulia di hari Kamis
kemarin telah berakhir lebih rendah yang merupakan
penurunan pertama dalam 5 sesi perdagangan
sebelumnya, ketika hasil laporan data pasar tenaga
kerja AS menunjukkan kenaikan yang melampaui
perkiraan pasar sehingga memberikan dukungan
menguatnya pasar ekuitas dan greenback.
Emas berjangka pengiriman Agustus telah turun
$10.30, atau 0.8% dengan memposisikan diri pada
level $1.320 60 per troy ounce di divisi Comex, New
York Mercantile Exchange. Harga emas pada minggu ini
terpantau mengalami kenaikan dengan laju “modest”
sebesar 60 sen per troy ounce.

Fase koreksi yang mendera Emas pada chart 4 jam nampak
sedang mendekati support 1316.05, jika break tes berikut
mengusik support pada area 1306.00-1305.35. Intensitas jual
di bawah 1305.00 akan memicu harga menuju support
1295.15. Support kritis, 1284.00. Pergerakan di bawah
1284.00 akan memupus harapan bullish Emas
Jika 1316.05 bertahan dan Emas naik tes berikut, 1331.70,
lantas 1337.22 dan 1342.35. Tes lanjutan menuju 1354.60.
Garis tren weekly (1361.61) akan menentukan arah Emas
selanjutnya, jika tembus eksesif dan bergerak konsisten di
atas level tersebut maka bullish trend kian kokoh.

Sedangkan untuk perak berjangka pengiriman
Septemeber telah mengalami penurunan sebanyak
16.5 sen, atau 0.8% di level $21.14 per troy ounce.
Harga emas mendapat tekanan ke bawah tadi malam
ketika sebuah laporan resmi yang dirilis oleh
Departemen Tenaga Kerja menyatakan bahwa laju
pertumbuhan lapangan pekerjaan di wilayah ini
mengalami kenaikan sebanytak 288.000 di bulan Juni,
dengan meninggalkan tingkat pengangguran turun
menjadi 6.1%. Survei ekonom telah memperkirakan
bahwa laju pertumbuhan lapangan pekerjaan di AS
akan mengalami kenaikan sebanyak 215.000, dengan
tingkat pengangguran tidak berubah di level 6.3%.
Sumber: Metal News
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