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Pada perdagangan semalam, sentiment negatif dari data
ekonomi China telah membuat harga minyak West Texas
Intermediate (WTI) terkoreksi sebesar 6,6 persen. Meskipun
demikian, koreksi pada indeks Dow Jones Industrial (DJI)
terlihat sangat minim, setelah Stanley Fischer, Wakil dari
Chairman The Fed memberikan pernyataan bahwa harapan
dari pelaku pasar bahwa kenaikan suku bunga The Fed tidak
akan setinggi perkiraan sebelumnya, bisa saja benar.
Indeks Dow Jones Industrial khirnya ditutup dengan koreksi
tipis sebesar 17,12 poin (-0,10 persen) dan ditutup pada
level 16.449,18. Indeks dari bursa di kawasan Asia pagi ini
cenderung bergerak flat-turun sebagai respon dari
penurunan harga minyak. Indeks Hang Seng running dengan
koreksi tipis 0,2 persen, indeks Strait Times running dengan
koreksi tipis sebesar 0,3 persen.
Dari dalam negeri, sentimen pasar sebenarnya lebih
cenderung positif, setelah BPS kemarin melaporkan inflasi
Januari 2016 sebesar 0,51 persen, sedikit dibawah
ekspektasi konsensus yang memperkirakan inflasi Januari
bakal sebesar 0,64 persen. Dengan inflasi yang cukup
bagus, sepertinya terbuka ruang bagi Bank Indonesia untuk
kembali menurunkan BI Rate.
Pada sesi penutupan kemarin, IHSG ditutup menguat tipis
setelah terjadi lonjakan harga pada harga saham HMSP.
Dengan lonjakan harga yang terjadi, besar kemungkinan
IHSG bakal mengawali perdagangan di teritori negatif.
Meskipun demikian, sentimen positif dari data inflasi yang
dipublikasikan kemarin, diperkirakan bakal membuat IHSG
hanya bergerak bervariasi pada kisaran sempit. Kisaran
suport 4.550 – 4.575 tetap menjadi suport untuk IHSG pada
hari ini. Resisten IHSG berada pada level 4.639.
Penembusan atas suport atau resiten tersebut bakal
menjadi penentu arah trend jangka pendek dari IHSG.

Disclaimers
DISCLAIMER: Informasi yang terkandung dalam laporan ini telah
disusun dari sumber-sumber yang menurut kami dapat
diandalkan. PT Universal Broker Indonesia dan/atau perusahaan
afiliasinya dan/atau masing-masing karyawan dan/atau agen
penjual tidak menjamin keakurasian dan kelengkapan informasi.
Kami tidak bertanggung jawab atas hasil dari transaksi yang
dilakukan dengan berdasarkan atas informasi yang ada pada
laporan ini. Semua pendapat, prediksi, perkiraan, dan proyeksi
yang ada pada laporan ini adalah merupakan pendapat terbaik
yang kami buat, berdasarkan informasi yang kami miliki, pada
tanggal laporan ini dibuat, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak mengikat.

