
Analisis Harga Timah Agustus 2014 
 

Sepanjang Agustus 2014, pergerakan harga timah, seperti yang terpantau dalam chart, 

tampaknya bergerak turun signifikan. Membandingkan pergerakan harga pada bursa utama timah 

dunia, London Metal Exchange (LME) dengan bursa timah Tanah Air (BKDI/ICDX) secara 

simultan bergerak paralel sehingga berada dalam Korelasi Kuat, yakni di kisaran 0,70 atau zona 

0,50 < 0,75. Bahkan secara paralel, harga perdagangan turun jika dibandingkan pada awal dan 

akhir Agustus. Untuk LME, harga pada awal Agustus (1/8) berada pada level US$ 22.480 dan 

pada akhir Agustus 2014, Jumat (29/8), berada pada level US$ 21.850 per ton. Demikian juga di 

BKDI, harga pada awal Agustus berada pada level US$ 22.700 dan pada akhir Agustus 2014, 

berada pada level US$ 22.080 per ton.  

 

Mengonfirmasi data pergerakan pada dua bursa tersebut, terlihat harga di bursa LME berada 

dalam rerata harga US$ 22.300,24 atau tertekan signifikan. Sementara harga timah di BKDI 

bergerak pada rerata harga US$ 22.341 dengan volume transaksi di BKDI berada dalam rerata 51 

ton. 

 

Tertekannya harga di BKDI, terkait dengan pergerakan harga timah yang pada bulan sebelumnya 

sedang berada dalam tren menguat akibat kebijakan ekspor Indonesia. Sentimen negatif kuat dari 

pelemahan sektor manufaktur global diduga menjadi faktor determinan yang berhasil 

mengungguli pengaruh dari potensi krisis supply timah asal Indonesia tersebut. Demikian pula 

tertekannya harga timah dunia, juga terpantau berdasarkan rentetan data manufaktur global 

sedang mengalami penurunan.  

 

Kendati pada awal Agustus 2014 dilaporkan Bloomberg, data manufaktur Tiongkok naik di atas 

ekspektasi dari 51 ke level 51,7, data Jerman, AS, Uni Eropa, dan Inggris yang berada di bawah 

ekspektasi diduga memberikan tekanan pelemahan pada harga timah di LME. Berdasarkan data 

yang rilis pada awal Agustus, Jumat (1/8), manufaktur Jerman masih berada di bawah ekspektasi 

meskipun berhasil naik ke level 52,4, begitu juga dengan data AS serta Inggris yang masing-

masing naik ke level 57,1 dan 55,4 namun masih dibawah ekspektasi. 

 

Data manufaktur itulah, yang sejatinya mempengaruhi pergerakan harga sepanjang Agustus 

2014. Kendati demikian, pergerakan harga pada dua bursa itu kerapkali berada dalam posisi 

berseberangan, sehingga berdampak korelasi yang mulai melemah. Pada kasus pergerakan harga 

Jumat (8/8), harga timah di LME bergerak melemah dari US$ 22.325 ke posisi US$ 22.300 per 

ton. Sementara itu, di BKDI justru harga bergerak naik dari US$ 22.385 (Kamis, 7/8) ke posisi  

US$ 22.395 (Jumat, 8/8). Demikian juga pada pergerakan harga pada akhir pekan pertama, 

Jumat (8/8), pada posisi US$ 22.300 ke awal pekan kedua, yang naik ke level US$ 22.320. Di 

sisi lain, di BKDI, harga pada rentang waktu tersebut justru bergerak turun.  

 

Melemahnya harga timah di LME pada akhir pekan pertama Agustus 2014 dipicu oleh faktor 

rendahnya penawaran serta tersebarnya pembeli terutama dari wilayah Eropa. Harga timah 

ditutup melemah khususnya timah berjangka untuk kontrak  pengiriman 3 bulan ke depan turun 

ke tingkat harga US$ 22.300 atau terjerembab kisaran US$ 150/ton. 

 

 



Pergerakan harga yang tidak paralel juga terlihat pada perdagangan pekan ketiga Agustus. 

Terctatat d LME pada transaksi Kamis (21/8) harga berada pada level US$22.275 bergerak naik 

pada Jum’at (22/8) ke US$22.425. Beriringan dengan itu, di BKDI justru harga bergerak 

melemah dari US$22.365 ke level US$22.300 per ton pada rentang waktu yang sama. Padahal 

pada awal pekan ketiga, Senin (18/8) harga timah di LME sudah bergerak melemah 

signifikan.Melemahnya harga timah pada awal pekan ketiga, dipicu semakin kecilnya 

permintaan dunia terhadap timah sehingga menyebabkan harga timah yang pada awalnya sempat 

mengalami kenaikan menjadi turun.   

 

Hingga pada awal pekan keempat Agustus 2014, harga timah bergerak landai. Pergerakan datar 

di BKDI dipicu oleh rendahnya permintaan global terhadap timah. Sementara di LME, terkoreksi 

tipis yang dipicu kian kecilnya permintaan dunia terutama dari industri komponen eletrik di 

Tiongkok. Dan, pada perdagangan timah awal pekan, Senin (25/8),  perdagangan logam dasar 

berjangka di bursa LME libur seiring libur summer bank holiday di Inggris.   

 

Demikian juga pada akhir pekan keempat, Jumat (29/8), harga timah di LME melemah. 

Pelemahan ini dipicu pergerakan nilai kurs US$ yang masih cenderung kuat. Tingginya nilai kurs 

US$ di pasar valuta asing akibat dorongan data GDP kuartal 2 AS, terpantau turut berimbas pada 

melemahnya harga timah di Bursa LME. Kecenderungan nilai mata uang US$ yang menguat, 

membuat daya beli investor terhadap timah di LME melemah meskipun ekspektasi demand AS 

menguat. 

 

Selain faktor menguatnya nilai kurs US$ akibat dorongan data GDP AS, harga timah juga masih 

tertekan oleh data keyakinan konsumen Jerman. Data keyakinan konsumen Jerman yang 

terjerembab turun dari level 8,9 ke 8,6 semakin menguatkan indikasi pelemahan pengaruh 

perekonomian Jerman sebagai perekonomian terkuat di Eropa dan salah satu negara 

pengonsumsi timah. 

 

Pada perdagangan Kamis (28/8) di bursa LME, harga timah terpantau ditutup melemah. Harga 

timah LME untuk pengiriman 3 bulan ke depan ditutup turun hingga 0,89% ke tingkat harga US$ 

21.805/ton atau melemah US$ 195/ton. Sementara di BKDI justru menguat ke level US$ 22.080 

per ton. 


