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TANGGAL
20-Aug-14
19-Aug-14

OPEN
1295.5
1298.15

HIGH
1297.95
1302.3

LOW
1287.6
1293.6

CLOSE
1291.05
1295.4

(+/-$)

2.45
4.15
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ULASAN

Emas Ditutup Jatuh Seiring The Fed Akan
Menaikan Tingkat Suku Bunga

Emas jatuh ke level terendahnya dalam
dua pekan terakhir pasca Federal
Reserve merilis dari hasil pertemuan
pada bulan Juli lalu untuk meningkatkan
kemungkinan bahwa kenaikan tingkat
suku bunga dapat terjadi lebih cepat
daripada yang diperkirakan.
Bulan lalu emas berjangka turun
sebesar 3 persen terkait dolar menguat
dan di tengah kekhawatiran bahwa The
Fed akan menaikkan tingkat suku
bunga seiring daya tarik keuntungan
ekonomi. Pada pertemuan Juli lalu, The
Fed memangkas pembelian obligasi
sebesar $ 10 miliar untuk keenam
kalinya sejak November lalu.
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Dolar naik ke level enam bulan tertingginya terhadap sekeranjang mata uang 10 sebelum
Federal Reserve merilis risalah dari pertemuan Juli, yang dapat memberikan petunjuk tentang
kapan para pembuat kebijakan akan menaikkan biaya pinjaman. Ketua Fed Janet Yellen akan
memberikan pidatonya pada 22 Agustus pada pertemuan gubernur bank sentral di Jackson
Hole, Wyoming. Bullion biasanya bergerak terbalik terhadap greenback.
Emas rebound tahun ini dari penurunan sebesar 28 persen pada 2013 lalu, sebagian akibat
ketegangan geopolitik yang mendorong permintaan terhadap aset haven. Upaya diplomatik
untuk mengakhiri konflik di Ukraina semakin intensif pasca pemerintah Ukrainan mengatakan
pasukannya telah menguasai salah satu dari empat kabupaten yang dikuasai kubu separatis
pro-Rusia di Luhansk. Sebuah gencatan senjata yang di mediasi oleh Mesir berusaha untuk
mengakhiri konflik di Jalur Gaza lebih dari satu bulan terakhir.
Emas untuk pengiriman Desember sedikit berubah pada level $1,295.80 per ons pukul 8:06 pagi
di Comex di New York. Harga, setelah merosot dalam tiga hari terakhir, mencapai level
$1,292.40 hari ini, terendah sejak 6 Agustus lalu. Bullion untuk pengiriman segera sedikit
berubah pada level $1,295.83 di London, menurut harga generik Bloomberg. (izr)
Sumber: Bloomberg

Emas untuk pengiriman segera
melemah sebesar 0,5 persen ke level $
1,288.99 per ons pukul 02:24 waktu
New York setelah jatuh ke level
1,288.01, yang merupakan level
terendahnya sejak 6 Agustus kemarin.
Emas berjangka untuk pengiriman bulan
Desember ditutup turun sebesar 0,1
persen pada level $ 1,295.20 di Comex
New
York.
(knc)
Sumber : Bloomberg

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 tersebut.

