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Menanti Data Inflasi…*
Selamat pagi…
Kondisi dari bursa di kawasan Asia pagi hari ini cenderung
bergerak flat turun, setelah penurunan harga minyak WTI
mendorong indeks Dow Jones Industrial (DJI) bergerak turun
tipis 31,57 poin (-0,18 persen) sehingga ditutup pada level
17.685,09. Indeks Hang Seng dan Strait Times pagi ini
running dengan koreksi tipis sekitar 0,3 persen.

Contact Us:
satrio@universalbroker.co.id
http://www.universalbroker.
co.id

Minimnya sentiment dari bursa regional ini, diperkirakan
bakal membuat pelaku pasar lebih fokus pada data-data
dalam negeri, dimana pada siang hari ini, BPS akan
mengumumkan data inflasi untuk bulan Maret, dimana
konsensus memperkirakan angka inflasi bakal sebesar 0,2
persen.
Hingga pergerakan kemarin, IHSG masih berada dalam trend
naik jangka pendek. Untuk pergerakan hari ini, IHSG
diperkirakan masih akan bergerak flat naik pada kisaran
4.805 – 4.860. Hanya penutupan dibawah suport 4.805 yang
akan mengakhiri trend naik pada IHSG.
Dari dalam negeri, berita-berita positif sebenarnya masih
terus mengalir, seperti misalnya tentang penurunan harga
BBM dan pembebasan bea masuk bagi impor mobil CKD yang
hari ini dipublikasikan di beberapa media. Meskipun
demikian, sentiment global yang cenderung negatif,
sepertinya membuat pelaku pasar sebaiknya tetap
mengambil posisi dalam mode buy on weakness. Untuk
jangka menengah, kami masih tetap bullish pada sahamsaham otomotif, properti, dan konsumer, menjelang
pengumuman data angka pertumbuhan GDP 1Q2016, di awal
bulan Mei 2016.
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