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Keuntungan penting dari memiliki perhiasan emas adalah bahwa meskipun dalam krisis ekonomi yang parah, emas
tidak akan pernah menjadi tidak berharga, tidak seperti uang tunai.

Jika mau menginvestasikan semua uang  kedalam bentuk emas adalah penuh risiko. Pemilik atau investor hanya
mendapatkan keuntungan melalui harga. Perkembangannya hanya berupa kenaikan atau penurunan harga secara
konstan. Dalam hal ini, emas adalah investasi spekulatif.

Tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti bagaimana tahun ini atau tahun depan investasi emas berkembang.
Harga emas tergantung pada faktor-faktor yang berbeda dan sulit diprediksi, itulah kenyataan yang terjadi pada
perdagangan emas.

Jumlah ketersediaan emas fisik di pasaran, misalnya: perhiasan atau produk yang menggunakan emas, turut berperan.
Hal itu berarti terdapat pengaruh kuat dari berapa banyak emas yang ditemukan dan seberapa tinggi jumlah emas yang
ditambang.



Resiko spekulatif yang dirasakan di tempat saya bekerja yaitu perusahaan asuransi kesehatan untuk karyawan
perusahaan, yaitu adanya permintaan dari perusahaan untuk mengakhiri kerjasama asuransi tambahan dikarenakan
keadaan financial perusahaan tersebut sedang mengalami efisiensi akibat dampak pandemi covid-19 yang
meluluhlantakan kinerja perusahaan tersebut



Resiko spekulatif adalah resiko yang secara sadar diambil oleh suatu perusahaan dan memungkinkan diperolehnya
keuntungan ataupun memunculkan kerugian.

Spekulatif adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan pemikiran dalam-dalam secara teori. (Makna leksikal)

Spekulasi adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau tindakan yang bersifat untung-untungan
atau (perihal) membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar. (Makna leksikal)

Contoh nya :
Telkomsel mendirikan BTS/ Tower di suatu wilayah, dimana sudah dilakukan analisa :
1. Kriteria Tata Guna Lahan

2. Kriteria Kepadatan Penduduk

3. Kriteria Sikap Penerima

dari semua aspek tersebut sudah dilakukan penilaian, dan di targetkan perbulan BTS tersebut menghasilkan
revenue minimal 60 juta. ternyata di saat yang bersamaan terjadi covid19, sehingg membuat penurunan
penghasilan warga sekitar.

 

di sinilah dampak dari resiko spekulasi, dimana awal analisa dpt menghasilkan revenue yang sudah di
kalkulasikan, tapi krn ada pandemi sehingga mengalami kerugiaa
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