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Kekhawatiran akan koreksi akibat kejatuhan harga minyak
WTI ternyata tidak memberikan dampak negatif. Meski
harga minyak WTI bergerak turun akibat kegagalan
tercapainya persetujuan dalam pertemuan negara-negara
besar penghasil minyak di hari Minggu, akan tetapi, dengan
harga minyak WTI yang masih bertahan diatas level US$40
per barrel pada perdagangan semalam, indeks Dow Jones
Industrial (DJI) semalam bergerak naik 106,70 poin (+0,60
persen) sehingga ditutup pada level 18.004,16.
Keberhasilan indeks DJI untuk menembus level psikologis
18.000 ini membuat indeks dari bursa di kawasan Asia pagi
hari ini bergerak naik.
Sentimen positif dari bursa global ini diharapkan bisa
mendorong IHSG untuk melanjutkan trend naik jangka
pendek yang terjadi, setelah pada pergerakan kemarin IHSG
mengakhiri trend turun jangka pendek yang tengah
berlangsung dengan berhasil ditutup menembus resisten
pertama di 4.840. Pada pergerakan hari ini, IHSG
diperkirakan bergerak flat-naik pada kisaran 4.840 – 4.900.
Tekanan jual yang terjadi pada saham-saham perbankan,
kemarin sudah terlihat menghilang. Setidaknya, BMRI dan
BBNI kemarin berhasil ditutup diatas resisten pertamanya.
Saham-saham sektor konstruksi dan properti juga terlihat
sudah mengawali trend naik, seiring berita-berita positif
yang ada pada sektor tersebut. Menjelang pengumuman
kinerja emiten di 1Q2016, pemodal sepertinya bisa terus
melakukan akumulasi pada sektor pertambangan, property,
konstruksi, dan konsumer.
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