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Sentimen Positif Data Manufaktur…*
Selamat pagi…
Data NIKKEI PMI Manufaktur yang dipublikasikan di akhir
minggu lalu, ternyata menunjukkan bahwa ekonomi kita
sudah kembali ke periode ekspansi. Sentimen positif dari
data tersebut, diharapkan bisa membawa IHSG pada hari
ini, untuk melanjutkan trend naik yang berlangsung pada
minggu kemarin, untuk menguji resisten di kisaran 4.850 –
4.875.
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Dari bursa regional, sentimen terlihat masih minim setelah
koreksi yang masih berlangsung pada harga minyak WTI,
ternyata tetap membuat indeks Dow Jones Industrial
bergeming, dan tetap mampu mencatatkan kenaikan
sebesar 107,66 poin (+0,61 persen) sehingga ditutup pada
level 17.792,75. Indeks dari bursa di kawasan Asia pagi ini
terlihat masih bergerak flat naik, meski harga minyak WTI
pagi ini masih running dengan koreksi sebesar 1,3 persen.
Pada minggu ini, pelaku pasar masih menunggu kinerja
emiten kuartal pertama 2016 yang diharapkan bakal mulai
dipublikasikan. Pemodal terlihat tegang dalam menunggu
angka kinerja perbankan, terutama faktor pengaruh
penurunan NIM terhadap kinerja perbankan. Meskipun
demikian, kembalinya angka indeks manufaktur ke level
ekspansi, sepertinya bisa menjadi landasan bagi pemodal
untuk terus melakukan posisi akumulasi, jika kedepan
terdapat
konsolidasi
pada
IHSG.
Kami
masih
merekomendasikan posisi akumulasi pada saham ASII, serta
saham-saham sektor properti dan konstruksi. Kami juga
masih memberikanj rekomendasi Buy On Weakness untuk
saham-saham sektor konsumer
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