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Market Update:
Minyak Pangkas Keuntungan Mingguan Karena Lonjakan Virus
Meredam Optimisme Vaksin
Fundamental Crude Oil :
Minyak memangkas kenaikan mingguan ketiga di New York karena lebih banyak pembatasan
diterapkan di AS untuk mengekang penyebaran virus korona, meningkatkan kekhawatiran
tentang prospek permintaan langsung.
Futures beringsut lebih rendah setelah tergelincir 0,2% pada hari Kamis. Pusat Pengendalian
dan Pencegahan Penyakit mendesak orang Amerika untuk tidak melakukan perjalanan untuk
Thanksgiving.
California memerintahkan jam malam satu bulan dan para ahli kesehatan tidak menemukan
bukti bahwa obat yang digunakan secara luas meningkatkan kelangsungan hidup pasien.
Menambah sentimen bearish adalah bentrokan antara pemerintahan Trump dan Federal
Reserve mengenai apakah akan memperpanjang program pandemi darurat bank.
Minyak masih naik hampir 4% minggu ini, namun, setelah pengembangan vaksin Covid-19
yang positif dan tanda-tanda pemulihan yang kuat dalam konsumsi Asia mendorong optimisme
untuk prospek permintaan dalam jangka panjang.
Teknikal Crude Oil :

Source: Bloomberg

www.phillipfutures.co.id

PRODUCT
CRUDE OIL

Resistant 3 Resistant 2 Resistant 1 Pivot Point Support 1 Support 2 Support 3
43.02
42.50
42.12
41.60
41.22
40.70
40.32

Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal Bearish. Hal ini terlihat dari garis Simple Moving
Average (5,9,26) dimana garis MA5 dan MA9 menuju ke arah bawah dan sudah berada diatas
candlestick. Kemudian didukung oleh Stochastic Oscilator yang menunjukkan pelemahan
dimana garis %K(14) sudah crossing dengan garis %D(3) menuju ke arah bawah.
Sinyal Sell akan terbentuk jika harga menyentuh di level 41.22

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Crude Oil :
➢ Pembatasan diterapkan di AS untuk mengekang penyebaran
meningkatkan kekhawatiran tentang prospek permintaan langsung.
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Disclaimer
Semua isi yang terdapat dalam Analisa Harian Phillip Futures ini hanya bersifat informasi saja.
Analisa Harian Phillip Futures berusaha menyajikan berita dan analisa terbaik, namun tidak
menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia.
Phillip Futures dan penulis tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung
maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan
informasi dalam Analisa Harian Phillip Futures ini.
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