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TANGGAL
19-Sep-14
18-Sep-14

OPEN
1225.60
1217.25

HIGH
1228.70
1227.95

LOW
1213.40
1215.60

CLOSE
1216.70
1225.30

(+/-$)

3.10
10.70

Data diambil dari Pedagang pukul 05.00

ULASAN

Emas Turun Terkait Reli Ekuitas
Pasca Perak Melemah ke Level
Terendah 4-Thn
Emas berjangka turun ke level
terendah delapan bulan akibat ekuitas
melonjak
ke
rekor,
membatasi
permintaan untuk logam mulia sebagai
aset alternatif. Perak turun di bawah $
18 per ons membuatnya berada di level
termurah dalam empat tahun terakhir.
Kepemilikan di exchange-traded funds
(ETF) berbasis emas merosot ke level
terendah lima tahun akibat volatilitas
harga mengalami penurunan ke level
terendah sejak tahun 2010. Logam
kuning tersebut telah turun 13% dari
tertinggi tahun ini pasca perekonomian
AS mendapatkan kekuatan di tengah
prospek kenaikan suku bunga dan
penurunan inflasi.
Emas berjangka untuk pengiriman
Desember turun 0,8% untuk menetap
di level $ 1,216.60 per ons pada pukul
1:36 siang di bursa Comex New York,
penurunan terbesar sejak 8 September
yang lalu. Sebelumnya, harga emas
sempat menyentuh level $ 1,214.20,
yang merupakan levl terendah untuk
kontrak teraktif sejak 6 Januari yang
lalu.
Kepemilikan Global dalam ETF emas
telah turun 0,5% dalam minggu ini ke
level 1,706.47 metrik ton, level
terendah sejak Oktober 2009 yang lalu.
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Emas turun mendekati level 8 bulan terendahnya di New York setelah
Federal Reserve pada pekan ini menaikkan perkiraan suku bunganya,
sehingga dollar catat gain.
Pekan ini emas telah mengalami penurunan sebesar 0.7% akibat
bank sentral AS menaikkan estimasinya bagi suku bunga The Fed
meskipun para pembuat kebijakan The Fed berkomitmen untuk
menahan suku bunga pinjaman mendekati 0 untuk waktu yang
cukup lama setelah mengakhiri program pembelian obligasi.
Sementara dollar mendekati level 14 bulan tertingginya terhadap
euro.
Emas untuk pengiriman bulan Desember turun sebesar 0.3% ke level
$1,233.10 per ounce pukul 7:27 pagi di Comex, New York. Harga
emas telah mengalami penurunan pada pekan ke-3 dan kemarin
mencapai level $1,216.30, level terendah sejak 6 Januari lalu. Emas
untuk pengiriman segera tergelincir sebesar 0.2% ke level $1,222.59
di London, menurut harga dari Bloomberg.
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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.

