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Market Updates:
Momentum Baik Bagi Emas Untuk Bergerak Menguat!
Fundamental Emas :

Harga emas kuning di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 1.838,83/troy ons. Sebelumnya emas
sempat mencapai puncak tertingginya sejak 23 November 2020 di level US$ 1.843,80, akan
tetapi terpangkas setelah angka klaim pengangguran AS menunjukkan level yang lebih rendah
dari perkiraan sebelumnya. Emas berjangka AS ditutup naik 0,6% ke level US$ 1.841,10.
Harga emas kembali bertenaga setelah mencetak kenaikan beruntun pada dua sesi terakhir.
Pelaku pasar kini fokus pada perkembangan stimulus di Amerika Serikat yang diyakini bakal
mendongkrak harga emas.
Ekspektasi kesepakatan stimulus dan optimisme lanjutan atas vaksin COVID-19 membuat
indeks dolar mendekati level terendah lebih dari dua tahun, meningkatkan daya tarik emas di
antara investor yang memegang mata uang lain.
Emas yang sering dikaitkan sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai
mata uang, telah berhasil menguat sekitar 21% tahun ini. Hal ini tentunya didorong dari suku
bunga yang mendekati nol dan potensi risiko inflasi yang tinggi yang kemungkinan disebabkan
oleh stimulus besar-besaran yang dilakukan beberapa negara untuk meredam dampak ekonomi
dari pandemi COVID-19.
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Teknikal Emas :
 Comex Micro Gold Futures

Source: Bloomberg
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal bullish. Hal ini terlihat dari candlestick yang
berada di atas garis MA (5), MA (9), dan MA (26). Di sisi lain Stochastic Oscilator terlihat belum
melakukan pola deadcross di area overbought, yang menunjukkan adanya sinyal penguatan
namun terbatas. Sinyal buy akan terbentuk jika harga menyentuh di level 1850.10.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Emas :
 Potensi risiko inflasi yang tinggi yang kemungkinan disebabkan oleh stimulus besarbesaran yang dilakukan beberapa negara untuk meredam dampak ekonomi dari
pandemi COVID-19.
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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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