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TANGGAL
4-Jul-14
3-Jul-14

OPEN
1319.7
1327.15

HIGH
1323.2
1327.4

LOW
1318.1
1308.8

CLOSE
1321.4
1319.8

(+/-$)

3.50
0.25
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ULASAN

POJOK ANALISA

Emas Bertahan Dibawah Level 3 Bulan
Tertingginya, Data Upah AS Picu
Kekhawatiran Suku Bunga
Emas tertahan di bawah level tertinggi tiga bulan, memperkecil
peningkatan minggu kelima karena para investor menaksir prospek yang
lebih besar terhadap suku bunga AS setelah data pekerjaan melampaui
estimasi. Palladium diperdagangkan mendekati harga tertinggi sejak
2001.
Bullion untuk pengiriman segera berada di $ 1,319.88 per ounce pukul
8:35 pagi di Singapura dari posisi $ 1,319.53 kemarin, pada saat harga
turun 0,6 persen menurut harga generic dari Bloomberg. Logam naik ke
$ 1,332.33 pada tanggal 1 Juli lalu, tertinggi sejak 24 Maret dan tetap 0,3
persen lebih tinggi untuk minggu ini.
Emas mencatat pelemahan sebesar 28 persen tahun lalu pada
ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan mulai menarik kembali
stimulus untuk mendukung perekonomian terbesar di dunia itu.Index
Dollar Bloomberg catat penguatan terbesar dalam satu bulan terakhir
kemarin setelah data menunjukkan bahwa pengusaha AS menambahkan
288.000 pekerja pada bulan Juni, menekan tingkat pengangguran
menjadi 6,1 persen, tingkat yang Fed tidak sangka akan
mendapatkannya sebelum akhir tahun.
Emas untuk pengiriman Agustus berada di $ 1,320.90 per ounce di
Comex, New York dari $ 1,320.60 kemarin, pada saat harga turun
sebanyak 1,6 persen menjadi $ 1.310, terendah dalam seminggu.

Momentum reli emas terhenti pasca lonjakan harga 19 Juli lalu dan
kemudian harga bergerak relatif sideway dalam rentang 1305 –
1333. Kelanjutan bullish akan
terlihat bila berhasil menembus upper band dari rentang harga
tersebut (1333) yang sekaligus ditandai sebagai resistance dari
Fibonacci retracement 61.8% dan
peluang targetnya adalah ke level puncak bulan Maret di 1388.
Namun bila yang terjadi sebaliknya, lower band (1305) atau garis
moving average 100-day ditembus,
emas berpeluang memasuki koreksi jangka pendek dengan target
support di 1297, 1276 dan 1240. Mengingat pasar finansial Amerika
libur untuk merayakan Hari
Kemerdekaan, harga akan cenderung bergerak dalam range yang
tipis pada hari ini.
Moch Barca

Palladium untuk pengiriman segera melemah dan berada di $ 860 per
ounce, menuju keuntungan minggu ketiga berturut-turut. Logam itu
naik untuk hari kesembilan kemarin $ 865,50, harga tertinggi sejak
Februari 2001.
Spot perak untuk pengiriman segera berada di $ 21,162 per ons dari $
21,1396 kemarin. Logam, yang diperdagangkan sebagai alat penyimpan
dan juga digunakan dalam industri, sedang menuju kenaikan minggu ke
lima gain terpanjang sejak April 2011.
Platinum turun 0,2 persen menjadi $ 1,497.06 per ounce, memangkas
kenaikan minggu ketiga setelah naik ke $ 1,519.38 pada tanggal 2 Juli
lalu,
level
tertinggi
sejak
4
September.
(vck)
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