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Market Update:
OPEC Sepakat Pangkas Produksi Lagi, Harga Minyak Naik
Fundamental Crude Oil :
OPEC dan sekutu non-OPEC, setelah berhari-hari diskusi tegang, sepakat pada Kamis untuk
meningkatkan produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari mulai Januari. Dengan demikian,
total pengurangan produksi pada awal 2021 menjadi 7,2 juta barel per hari.
Menjelang pertemuan, OPEC dan mitranya, yang dikenal secara kolektif sebagai OPEC +,
diperkirakan secara luas memperpanjang pemotongan produksi saat ini sebesar 7,7 juta barel
per hari hingga setidaknya Maret. Pembicaraan ditangguhkan pada hari Selasa setelah menjadi
jelas bahwa mereka tidak dapat mencapai kompromi.
Para menteri perminyakan dari kelompok 23 anggota, yang terdiri dari beberapa produsen
minyak mentah terbesar dunia, memulai pertemuan mereka sekitar pukul 10 pagi ET, menyusul
penundaan selama beberapa jam.
Teknikal Crude Oil :
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal Bullish. Hal ini terlihat dari garis Simple Moving
Average (5,9,26) dimana garis MA5 dan MA9 menuju ke arah atas dan sudah berada dibawah
candlestick. Kemudian di dukung oleh Stochastic Oscilator yang menunjukkan penguatan
dimana garis %K(14) sudah crossing dengan garis %D(3) menuju ke arah atas.
Sinyal Buy akan terbentuk jika harga menyentuh di level 46.10

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Crude Oil :
➢ OPEC dan sekutu non-OPEC, setelah berhari-hari diskusi tegang, sepakat pada Kamis
untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari mulai Januari.

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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