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Kinerja positif dari emiten perbankan telah membuat Dow
Jones Industrial (DJI) semalam bergerak naik 187,03 poin
(+1,06 persen) sehingga ditutup pada level 17.908,28.
Kenaikian ini signalnya positif, karena DJI berhasil
menembus resisten 17.800 yang sudah bertahan selama 2-3
minggu terakhir. Secara teknikal, indeks ini membuka
potensi penguatan jangka menengah menuji level psikologis
20.000. Indeks dari bursa di kawasan Asia pagi hari ini
telihat bergerak naik, dengan Strait Times running dengan
kenaikan sebesar 0,8 persen, sedangkan Hang Seng running
dengan kenaikan sebesar naik 0,7 persen.
Pada perdagangan kemarin, pemodal asing di pasar reguler
masih terus konsisten melakukan tekanan jual, meski
jumlahnya terlihat kecil, dibawah Rp 200M. Masih
maraknya tekanan jual pemodal dari pemodal asing ini,
membuat IHSG sulit untuk bergerak naik. IHSG sebenarnya
sudah cukup bagus karena berhasil bergerak naik menembus
resisten pertama di level 4.850. Meskipun demikian,
sepertinya perlu tenaga extra bagi IHSG untuk bisa
menembus level psikologis 4.900 yang menahan trend naik
IHSG dalam dua bulan terakhir.
IHSG pada hari ini diperkirakan maih akan bergerak naik
pada kisaran 4.830 – 4.900. Hanya penembusan atas
resisten 4.900 yang akan membuka peluang penguatan
lanjutan menuju level psikologis 5.000.
Sentimen global terlihat bullish. Hanya pemodal asing yang
terlihat masih belum juga masuk ke bursa saham kita.
Pemodal sebaiknya fokus pada saham-saham yang tengah
berada dalam trend naik jangka pendek. Untuk sahamsaham perbankan, sebaiknya positioning dilakukan hanya
setelah kinerja 1Q2016 dipublikasikan. Posisi spekulatif
masih kami sarankan pada saham-saham komoditas,
konstruksi, dan s
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