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Market Updates:
Akhirnya, Emas Bisa Tarik Nafas Setelah Dolar AS & Imbal Hasil Surat
Utang AS Tergelincir!
Fundamental Emas :

Harga emas melonjak lebih dari 1 persen pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi
waktu Jakarta). Pendorong utama kenaikan harga emas karena pelemahan nilai tukar dolar AS
dan penurunan imbal hasil surat utang pemerintah AS.
Harga emas di pasar spot naik 1,3 persen menjadi US$ 1.791,26/troy ons, setelah sempat
mencapai level tertinggi sejak 22 April di US$ 1.797,75/troy ons. Sedangkan harga
emas berjangka AS ditutup naik 1,4 persen ke level US$ 1.791,80/troy ons.
Penurunan imbal hasil obligasi AS, tekanan terhadap dolar AS, pengucuran stimulus fiskal dan
moneter. Semua faktor ini mendorong harga emas dan perak bergerak lebih tinggi. Indeks dolar
AS tergelincir 0,3 persen, membuat harga emas lebih murah bagi mereka yang membeli
dengan mata uang lainnya. Sementara patokan imbal hasil obligasi AS jangka waktu 10 tahun
juga turun, mengurangi biaya peluang untuk memegang emas tanpa bunga.
Di sisi lain harga emas juga mendapat ‘bensin’ dari data yang menunjukkan aktivitas
manufaktur AS yang tumbuh lebih lambat di bulan April 2021, meskipun masih dalam zona
ekspansi.
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Teknikal Emas :
 Comex Micro Gold Futures

Source: TradingView
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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 sudah
melakukan pola deadcross di area overbought, yang menunjukkan adanya sinyal penguatan
yang terbatas. Sinyal buy akan terbentuk jika harga menyentuh di level 1805.2.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan Emas :
 Pelemahan nilai tukar dolar AS dan penurunan imbal hasil surat utang pemerintah AS.
 Aktivitas manufaktur AS yang tumbuh lebih lambat di bulan April 2021.
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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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