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Market Updates:
Harga Emas Di Pasar Spot Melemah US$ 1.864,89/troy ons
Fundamental Emas :

Harga logam kuning tertekan optimisme tentang uji coba vaksin Pfizer yang berhasil melawan
kekhawatiran atas meningkatnya infeksi virus Corona dan spekulasi dukungan ekonomi lebih
lanjut. Harga emas bergerak cenderung mixed pada perdagangan Jumat (20/11/2020). Pukul
09:15 WIB, harga emas spot berada di US$ 1.864,89/troy ons, turun 0,09% dari penutupan
perdagangan kemarin.
Di awal perdagangan, emas sedikit rebound setelah ada kabar Kongres AS akan kembali
membahas stimulus untuk mengatasi krisis akibat virus corona. Pemimpin Partai Demokrat di
Senat AS Chuck Schumer mengatakan bahwa Pemimpin Mayoritas Partai Republik Mitch
McConnell telah setuju untuk melanjutkan pembicaraan bantuan Covid-19 ketika kasus-kasus
melonjak di seluruh negeri. Meski begitu, sebelumnya harga emas terkoreksi sepanjang pekan
ini akibat ketikdapastian kelanjutan stimulus dan penguatan dolar AS
Harga emas cenderung mendapatkan keuntungan dari stimulus ekonomi karena dianggap
sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang mungkin dipicunya.
Akan tetapi, optimisme pasar atas kemajuan vaksin COVID-19 telah mengurangi daya tarik
terhadap emas.
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Teknikal Emas :
 Comex Micro Gold Futures

Source: Bloomberg
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal bearish. Hal ini terlihat dari candlestick yang
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 1850.27.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Emas :
 Koreksi harga emas dipicu oleh optimisme perkembangan vaksin virus corona.
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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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