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Market Update:
Waduh, Emas Dekati Level US$ 1.800/troy ons!
Fundamental Emas :

Harga emas merangkak turun mendekati level US$ 1.800/troy ons pada Kamis (22/7) pagi. Ini
adalah penurunan harga emas tiga hari berturut-turut sejak Selasa.
Pagi ini pukul 7.00 WIB, harga emas spot berada di US$ 1.802,45/troy ons. Harga emas ini
turun tipis 0,07% dari penutupan perdagangan kemarin US$ 1.803,66/troy ons. Dalam sepekan,
harga emas spot melorot 1,48%. Sedangkan harga emas kontrak Desember 2021 di
Commodity Exchange melemah 0,5% ke US$ 1.806,5/troy ons. Dalam sepekan, harga emas
berjangka ini tergelincir 1,45%.
Minat akan aset berisiko berlanjut dengan kenaikan di pasar saham. Selain itu, imbal hasil surat
utang US Treasury pun menahan penguatan harga emas. Lonjakan varian Covid-19 delta yang
menimbulkan kekhawatiran atas pemulihan ekonomi global telah membebani sentimen risiko
dan memicu aksi jual ekuitas pada hari Senin. Tetapi pasar saham dan imbal hasil obligasi
sejak itu pulih, meredupkan daya tarik safe-haven.
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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 yang
berada di bawah garis MA (5), MA (9), dan MA (26). Di sisi lain Stochastic Oscilator terlihat
belum melakukan pola goldencross di area oversold, yang menunjukkan adanya sinyal
pelemahan. Sinyal sell akan terbentuk jika harga menyentuh di level 1793.7.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Emas :
 Minat akan aset berisiko berlanjut dengan kenaikan di pasar saham, yang menyebabkan
turunnya permintaan emas.
 Imbal hasil surat utang US Treasury yang menahan pergerakan emas untuk naik.
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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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