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Analisis Harga Timah Minggu Ke Lima Bulan Desember 2020 
 
Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (25/12) harga timah berjangka ditutup 
menguat. Kenaikan itu berlanjut hingga pada pekan terakhir Desember 2020, harga bergerak 
mendaki  seperti yang terlihat dalam Chart berdasar data dari Trading Commodity.   
 
Tercatat pada awal pekan,  Senin (28/12), harga logam secara rerata naik ke level tertinggi. Harga 
timah mencapai level tertinggi tahun 2020 ini lebih lanjut selama perdagangan awal pekan, dengan 
kompleks logam dasar LME berada pada posisi yang tinggi untuk mengantisipasi paket stimulus 
ekonomi AS.  
 
Kemudian, hraga timah selama rentang tiga bulan mencapai level tertinggi baru 2020 yakni pada 
posisi US$18.028 per ton, kemudian harga stabil pada level US$17.985 per ton atau naik sebesar 
0,8% dari sebelumnya pada level US$17.920 per ton. Harga timah sudah naik selama tiga bulan 
yakni naik 3,3%, dengan pembukaan logam pada $17.774 per ton. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), berdasarkan data Bloomberg, harga timah di bursa 
London parkir di level US$18.275 per ton, naik 0,36 persen. Harga timah telah bangkit hingga 37,92 
persen dari penurunan tajam akibat pandemi Covid-19 ke level terendahnya pada tahun ini pada 
level US$13.250 per ton. Sepanjang tahun berjalan 2020, harga telah naik 6,4 persen. 
 
Kemudian, di sisi lain, Timah akan mempertahankan target produksinya pada tahun 2020 ini di 
kisaran 55.000 ton. Hal itu seiring dengan adanya kendala cuaca dalam beberapa pekan terakhir, 
seperti angin laut yang cukup kencang sehingga aktivitas penambangan tidak dapat berjalan 
maksimal.  Kendati demikian, perseroan optimistis target volume produksi tetap dapat tercapai 
dengan proyeksi produksi pada akhir kuartal tahun ini di kisaran 5.000 ton per bulan. 
 
Strategi itu pun akan digenjot perseroan sembari memanfaatkan momentum kenaikan harga timah 
global yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Untuk diketahui, berdasarkan data Bloomberg, 
harga timah di bursa LME telah menguat 4,2 persen sepanjang tahun berjalan 2020. Pada 
penutupan perdagangan harga timah naik 0,52 persen ke level US$17.897 per ton. Tercatat, harga 
timah telah bergerak naik lebih dari 30 persen dari level terendahnya pada akhir Maret 2020 di 
posisi US$13.250 per ton. 
 
Hingga pada akhir 2020, Kamis (31/12), harga timah mencapai ketinggian baru tahun 2020. Harga 
timah tiga bulan di London Metal Exchange mencapai titik tertinggi baru pada 2020. Harga timah 
tiga bulan mencapai US$20.410 per ton, melampaui harga tertinggi sebelumnya di US$ 20.245 per 
ton pada 18 Desember 2020. Harga turun sedikit menjadi US$20.386,50 per ton pada penutupan, 
kemudiab naik lagi 1% dari harga penutupan $ 20.185 per ton.  
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Hingga akhir pekan, Jum’at (1/1), dilaporkan bahwa pada akhir tahun 2020, sebagian besar harga 
dasar di London Metal Exchange (LME) telah bangkit kembali ke level tertinggi beberapa tahun. 
Mengonfirmasi laporan Fastmarkets, melihat mengapa beberapa logam mengungguli yang lain. 
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Semenatara itu, harga timah dan logam dasar lainnya, terus menanjak naik sejak Juli 2020 ketika 
China melanjutkan aktivitas ekonomi setelah penutupan berkepanjangan karena pandemi Covid-19, 
mengkompensasi penurunan tajam permintaan di tempat lain di dunia. Impor timah tahun ini ke 
China adalah yang terbesar dalam catatan, dengan negara tersebut menghasilkan 5,6 juta ton 
produk tembaga dan tembaga yang tidak ditempa dalam 10 bulan pertama tahun ini, naik 41,4% 
dari tahun 2019 
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