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Semalam, The Fed akhirnya memutuskan untuk menunda
kenaikan Fed Rate seperti perkiraan. The Fed bahkan
menyampaikan, bahwa kenaikan suku bunga di tahun ini
hanya akan dilakukan dua kali, tidak empat kali seperti
pernyataan sebelumnya. Pernyataan tersebut membuat
indeks Dow Jones Industrial (DJI) semalam bergerak naik
74,23 poin (+0,43 persen) sehingga ditutup pada level
17.325,76, level tertinggi di tahun 2016 ini. Indeks dari bursa
di kawasan Asia pagi ini terlihat bergerak naik, dengan indeks
Hang Seng running dengan kenaikan sebesar 1,72 persen,
sedangkan indeks Strait Times running dengan kenaikan
sebesar 1,25 persen.
Langkah The Fed untuk menunda kenaikan suku bunga
tersebut, diperkirakan bakal memberikan ruang bagi Bank
Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunga BI Rate
siang nanti. Sentimen positif terlihat bakal muncul baik dari
dalam maupun luar negeri.
Berbekal sentiment positif tersebut, IHSG pada hari ini
diperkirakan akan bergerak naik, untuk menguji level
psikologis 4900, yang merupakan resisten kuat bagi
pergerakan IHSG jangka pendek. IHSG pada hari ini
diperkirakan bakal bergerak naik dengan kisaran utama
diantara suport 4.825 dan resisten 4.870. Level psikologis
4.900 akan menjadi resisten yang kedua pagi pergerakan
IHSG.
Kedepan, sentiment positif sepertinya masih akan terus
datang dari berbagai sisi. Sentimen masih bisa datang dari
harga komoditas, pergerakan bursa global, dan juga
penurunan suku bunga. Pemodal bisa terus melakukan
positioning, untuk memanfaatkan potensi pergerakan IHSG
hingga kisaran 5.000 – 5.100. Kami masih tetap memberikan
rekomendasi beli terhadap saham-saham sektor otomotif,
property, komoditas, dan consumer.
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