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Setelah dalam dua hari perdagangan sebelumnya harga
minyak West Texas Intermediate (WTI) turun lebih dari 10
persen dari atas level US$33.5 per barrel menjadi dibawah
level US$ 30 per barrel, pada perdagangan semalam harga
minyak naik 9,5 persen sebelum ditutup pada level
US$32,72 per barrel. Kenaikan ini memicu rebound sebesar
183,12 poin (+1,13 persen) sehingga ditutup pada level
16.336,66. Indeks dari bursa di kawasan Asia pagi ini
cenderung bergerak naik sebagai imbas dari kenaikan
tersebut.
IHSG kemarin berhasil ditutup dengan kenaikan tipis,
setelah kenaikan pada saham UNVR membuat IHSG berhasil
bertahan diatas suport 4.575. Pada hari ini, IHSG
diperkirakan masih akan bergerak flat naik pada kisaran
4.570 – 4.639. Kondisi bursa global yang masih volatile,
diperkirkaan bakal membuat IHSG sulit untuk menembus
resisten di kisaran 4.625 – 4.639. Disisi lain, Kalaupun
koreksi, sepertinya IHSG tetap masih akan kuat diatas
suport di 4.570 – 4.575.
Kedepan, pergerakan bursa global masih akan tetap
volatile. Pasar juga terlihat cenderung wait and see,
menjelang penguman angka pertumbuhan ekonomi FY2015
yang rencananya akan dilakuakan besok. Dengan market
yang cenderung mendatar pada kisaran lebar ini, kami
cenderung memberikan rekomendasi take profit ketika
harga sedang berada pada level resisten. Untuk akumulasi
atas posisi jangka menengah, pemodal sebaiknya hanya
melakukan dengan strategi Buy On Weakness.
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