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Kondisi bursa global sebenarnya terlihat sangat bagus.
Indeks Dow Jones Industrial (DJI) semalam bergerak naik
212,30 poin (+1.20 persen) sehingga ditutup pada level
16.697,29 dengan dorongan sentimen positif dari kenaikan
harga minyak WTI yang semalam naik 2,86 persen sehingga
ditutup pada level US$33,07 per barrel. Indeks Hang Seng
pagi ini rebound sebesar 1,5 persen, sedangkan Strait Times
running dengan kenaikan sebesar 0,8 persen.
Masalah malah terlihat dari dalam negeri, dimana seluruh
emiten yang mempublikasikan kinerjanya sejak kemarin
sore hingga pagi hari tadi, terlihat memiliki kinerja jelek,
dibawah ekspektasi konsensus analis yang kami amati. ASII
hanya mampu membukukan laba bersih per saham (EPS)
FY2015 sebesar Rp 357 vs estimasi Rp 407. UNTR juga
hanya mampu membukukan EPS FY2015 sebesar Rp 1.033
vs estimasi 1.737. Pembebanan biaya atas kerugian
penurunan nilai properti pertambangan dan aset
lainnya sebesar Rp 2,6 trilyun, diperkirakan menjadi
penyebab dari menurunnya kinerja kedua perseroan ini.
Kondisi dari bursa global, sebenarnya sudah memasuki trend
bullish untuk jangka pendek, dengan didorong oleh harga
minyak WTI yang terus bergerak naik. Masalahnya datang
dari dalam negeri, dimana tekanan jual dari pemodal asing
terkait issue pengaturan Net Interest Margin (NIM) dan
buruknya kinerja emiten, sepertinya bakal membuat IHSG
sulit untuk bergerak naik, merespon pergerakan naik dari
bursa global.
IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak bervariasi
diantara suport di kisaran 4.625 - 4.630 dan resisten di
kisaran 4.685 - 4.690. Hanya penutupan diatas resisten
4.690 yang akan mengakhiri trend turun yang tengah

berlangsung pada 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.

