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Indeks Dow Jones Industrial (DJI) semalam kembali
terkoreksi 222,77 (-1,38 persen) dan ditutup pada level
15.944,46, setelah pelaku pasar di Bursa New York melepas
posisi sebagai bentuk kekecewaan dari tidak adanya signal
penundaan suku bunga yang diharapkan bisa diberikan oleh
The Fed. Pelaku pasar di NYSE berharap The Fed bisa
menunda kenaikan suku bunga, sebagai respon dari koreksi
yang terjadi akibat krisis harga minyak. The Fed ternyata
tidak bergeming dan tetap yakin untuk menaikkan suku
bunga di bulan Maret.
Meskipun demikian, indeks dari bursa di kawasan Asia pada
pagi hari ini terlihat cenderung kuat, tidak merespon
sentiment negatif dari pergerakan indeks Dow Jones
Industrial. Indeks dari bursa di kawasan Asia pagi ini
cenderung bergerak flat-naik, sebagai respon dari kenaikan
2,2 persen yang terjadi pada harga minyak semalam.
Kemarin, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
memulai acara Pesta Reksadana 2016. Acara ini adalah
acara untuk memperkenalkan reksadana pada berbagai
kalangan investor. Dengan melihat pola dimana harga
saham-saham big caps berlikuiditas kecil bergerak naik,
sepertinya memang IHSG sulit untuk bergerak turun untuk
jangka pendek.
IHSG, sebagai salah satu indeks dari bursa di kawasan Asia,
diperkirakan bakal lebih mengikuti pergerakan indeks di
Bursa Asia. IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak
flat naik dengan suport di kisaran 4.550 – 4.560 dan resisten
di kisaran 4.625 – 4.650. IHSG bakal memberikan signal
positif jangka menengah jika mampu ditutup diatas resisten
4.639. Hanya penutupan dibawah suport 4.550 yang bakal
memberikan signal negatif.
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