29 Maret 2016

Menanti Paket Kebijakan Ekonomi XI…*
Selamat pagi…
Harga minyak WTI yang kemarin sempat menguat, menguji
level psikologis US$40 di bursa Asia, ternyata kemarin
malah mengakhiri pergerakan dengan koreksi tipis. Koreksi
tersebut yang membuat indeks Dow Jones Industrial
semalam hanya bisa mengalami kenaikan tipis 19,66 poin
(+0,11 persen) sehingga ditutup pada level 17.535,39.
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Minimnya sentiment dari bursa global ini membuat pelaku
pasar di Bursa Efek Indonesia akan lebih fokus ke isu dalam
negeri, dimana pada hari-hari ini Pemerintah berencana
akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI.
IHSG pada hari ini diperkirakan masih akan bergerak
bervariasi pada kisaran 4.735 – 4.810. Hanya penutupan
diatas level psikologis 4.800 yang akan mengakhiri trend
turun yang sedang berlangsung pada IHSG.
Pasar sebenarnya terlihat tegang menunggu hasil kinerja
emiten pada 1Q2016, terutama emiten perbankan yang
dilanda sentimen negatif dari himbauan pengurangan NIM.
Selain itu, sentiment negatif juga sepertinya berpeluang
untuk muncul dari harga minyak WTI yang mengalami
konsolidasi setelah naik sekitar 40 persen dalam dua bulan
terakhir. Pemodal sebaiknya menunggu harga saham
bottoming sebelum mulai melakukan posisi beli secara
agresif. Untuk jangka pendek, kami melihat adanya suport
kuat IHSG di level 4.735 atau tepatnya pada kisaran 4.700 –
4.750.
Kami masih memberikan rekomendasi Buy On Weakness
terutama pada saham-saham sektor properti.
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