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TANGGAL
11-Jul-14
10-Jul-14

OPEN
1336.55
1327.45

HIGH
1339.2
1345.15

LOW
1333.4
1326

CLOSE
1337.75
1336.1

(+/-$)

2.65
17.70
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ULASAN

POJOK ANALISA

Emas Menuju Reli Mingguan Terpanjang Sejak
2011 Terkait Melonjaknya Permintaan
Emas, menahan di bawah level harga tertinggi selama
hampir empat bulan terakhir di New York, menuju gain
mingguan terpanjang sejak Agustus 2011 lalu karena
kekhawatiran terhadap perekonomi Eropa dan Timur
Tengah sehingga mendorong naiknya permintaan emas.
Emas reli sebanyak 1,7 persen kemarin setelah
perusahaan yang terkait dengan bank terbesar kedua di
Portugal gagal melunasi pembayaran utang, kembali
memicu kekhawatiran tentang krisis utang Eropa. Banco
Espirito Santo SA mengatakan hari ini ia memiliki eksposur
1,18 miliar euro ($ 1,6 milyar) untuk perusahaanperusahaan dari Grupo Espirito Santo. Israel memanggil
33.000 tentara cadangan, mengintensifkan respon
terhadap serangan roket Hamas dari Gaza.
Emas untuk pengiriman Agustus diperdagangkan pada
level $ 1,337.10 per ounce pukul 8:39 pagi di Comex New
York pada volume 33 persen di bawah rata-rata 100-hari
untuk kali ini hari itu, hal itu menurut data yang dihimpun
oleh Bloomberg. Pekan ini emas mengalami kenaikan
sebesar 1,3 persen, gain keenam secara berturut-turut.

Emas (daily chart) breakout dari puncak harga 1333 yang tercatat di awal bulan Juli
pasca mengkonsolidasikan keuntungan baru-baru ini dalam rentang
perdagangan ketat untuk tiga minggu terakhir. Kisaran konsolidasi ini telah
membentuk perpanjangan pola pennant/flag pattern yang muncul dan siap untuk
potensi breakout keatas.
Kenaikan harga emas membawa harga naik dari level terendah 1240 pada awal bulan
Juni ke level tertinggi tiga bulan pada level 1333 di awal Juli. Kenaikan ini
merupakan pemulihan parsial dari penurunan baru-baru ini dari tertinggi tahun ini
di 1392 pada pertengahan Maret sampai Juni di level bottom 1240. Pemulihan
parsial sejauh ini telah mencapai hingga Fibonacci retracement 61,8% dari bottom
tersebut. Kenaikan tersebut juga telah mendorong garis moving average 50-hari untuk
bouncing (memantul/menembus) moving average 200-hari, indikasi bullish secara
teknikal. Breakout dari level puncak 1333 dan level Fibonacci 61,8% yang terjadi
kemarin bisa mendorong harga emas untuk reli lebih tinggi dan coba tes ulang puncak
2014 disekitar level 1388. Kelanjutan penembusan 1388 adalah ke target resistance
utama dan objaktif di 1425. Untuk bias negatifnya, support kunci jangka pendek
apabila harga kembali jatuh kedalam fase konsolidasi dibawah 1333 adalah berada di
sekitar level 1305.
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Bullion naik 11 persen sepanjang tahun 2014 ini di tengah
ekspektasi bahwa suku bunga AS akan tetap berada pada
level rendah dan terkait ketegangan geopolitik di Timur
Tengah dan Ukraina meningkat. Hasil pertemuan terakhir
The Fed AS menunjukkan beberapa pejabat yang
bersangkutan dan investor puas mengenai prospek
ekonomi. Para pemimpin Israel ingin menghentikan
gelombang serangan roket ke Israel dari Jalur Gaza. (vck)
Sumber: Bloomberg
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