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Market Updates:
Harga Emas Turun Tipis, Jelang Rilis Data Ekonomi AS!
Fundamental Emas :

Harga emas melemah tipis di awal perdagangan Selasa (14/9/2021) setelah kemarin ditutup
menguat. Pergerakan harga emas cenderung flat mendekati rilis inflasi yang dapat menentukan
arah kebijakan moneter Federal Reserve. Pada perdagangan Selasa (14/9/2021) pukul 06.55
WIB, harga emas spot berada di level US$ 1.793,14/troy ons. Harga emas ini melemah tipis
dari penutupan perdagangan kemarin pada US$ 1.793,75/troy ons.
Fokus utama investor akan tertuju pada indeks harga konsumen bulanan AS. Data yang akan
dirilis pada Selasa ini merupakan pengukuran inflasi pilihan The Fed. Angka penjualan dan
produksi ritel Agustus juga akan dirilis pekan ini.
Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Namun,
penguatan emas tertahan dari pergerakan indeks dolar AS sebagai aset safe haven. Indeks
dolar stabil bergerak di atas 92,6 selama berminggu-minggu. Penguatan nilai tukar dolar ini
menyebabkan harga emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.
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Teknikal Emas :
 Comex Micro Gold Futures

Source: TradingView
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal bearish. Hal ini terlihat dari candlestick berada di
bawah garis MA (26). Di sisi lain Stochastic Oscilator terlihat sudah melakukan pola deadcross
di atas area oversold, yang menunjukkan adanya sinyal pelemahan. Sinyal sell akan terbentuk
jika harga menyentuh di level 1786.0.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Emas :
 Penguatan dolar AS jelang rilis inflasi yang dapat menentukan arah kebijakan moneter
Federal Reserve.
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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 bertangung 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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