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ULASAN
Meningkatnya Permintaan Aset Haven,
Dongkrak Harga Emas di New York
Harga emas mengalami kenaikan di New York pasca
ketegangan antara Ukraina dan Rusia mendorong
permintaan untuk logam sebagai haven.
Ukraina tidak akan membiarkan konvoi 280 truk yang
Rusia katakan membawa bantuan kemanusiaan untuk
menyeberang ke wilayahnya, dengan alasan misi
tersebut tidak mematuhi aturan internasional dan harus
dipimpin oleh Palang Merah.
Emas telah reli 9 persen tahun ini, menentang perkiraan
bearish dari Goldman Sachs Group Inc, pasca
kekerasan di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah
meningkatkan daya tarik logam sebagai lindung nilai
terhadap penurunan aset lainnya. Dolar juga naik hari
ini, sementara ekuitas global sedikit berubah.
Emas berjangka untuk pengiriman Desember naik
kurang dari 0,1 persen untuk menetap di $ 1,310.60 per
ons pada pukul 1:34 di Comex New York. Logam mulia
memangkas gain setelah indeks Standard & Poor 500
untuk saham-saham AS memangkas penurunan.
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Harga bergerak lebih tinggi pada Jumat lalu setelah
menciptakan pola Bullish Piercing Line pada candlestick.
Resistance saat ini di 1.320,12, 38,2% dari Fibonacci ekspansi.
Bila terjadi penembusan diatas resistance tersebut pada basis
penutupan hariannya, maka akan mengekspos level 50% di
1.332,49. Atau, apabila terjadi pembalikan areh ke bawah,
23.6% Fibonacci di 1.304,81 membuka jalan untuk menguji
level ekspansi 14,6% di 1.295,37.
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Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, harga
emas naik 1,3 persen pekan lalu setelah pemerintah
Amerika Serikat memperbolehkan serangan udara di
Irak. Perdagangan adalah 21 persen di bawah rata-rata
untuk 100 hari terakhir untuk hari ini,.
Bullion turun 3 persen pada bulan Juli terkait
kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan segera
menaikkan tingkat suku bunga setelah pasar tenaga
kerja membaik. Pada 2013, tanda-tanda ekspansi
ekonomi AS menghantarkan emas turun 28 persen
setelah saham-saham naik menuju rekor.
Perak berjangka untuk pengiriman September turun 0,9
persen menjadi $ 19,905 per ons di New York.(frk)
Sumber : Bloomberg
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