29 April 2016

Selamat Datang Fraksi Harga 2016…*
Selamat pagi…
Pada hari ini, Bursa Efek Indonesia kembali menerapkan fraksi
baru. Pembagian Fraksi Harga 2016 ini adalah sebagai berikut:

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

Dengan fraksi harga yang baru ini, pemodal, dalam hal ini para
trader, diharapkan bisa memperoleh kesempatan yang lebih
bagus untuk memperoleh keuntungan dalam pergerakan saham,
terutama untuk saham-saham yang berada pada kisaran Rp 50 –
Rp 1250, Rp 2000 – Rp 2500, dan Rp 5000 – Rp 6250.
Secara umum, sentiment perdagangan dari dalam dan luar
negeri sebenarnya cenderung negatif. Dari luar negeri, koreksi
tipis 57,12 poin (-0,32 persen) pada indeks Dow Jones Industrial
pada hari ini telah memicu koreksi pada beberapa bursa di
kawasan Asia. Dari dalam negeri, sentiment dari kinerja emiten
yang diumumkan di akhir minggu lalu juga terlihat kurang begitu
menggembirakan, mengingat sebagian besar dari emiten
ternyata hanya membukukan kinerja dibawah ekspektasi.
IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak bervariasi pada
kisaran 4.815 – 4.880. Hanya penutupan diatas resisten 4.880
yang bisa memastikan bahwa trend turun jangka pendek IHSG
sudah berakhir.
Pada hari ini, BPS akan mengumumkan angka inflasi di bulan
April. Akan tetapi, kami melihat bahwa pelaku pasar sepertinya
bakal lebih mengantisipasi sentiment dari data pertumbuhan
ekonomi yang akan dipublikasikan pada tanggal 5 Mei 2016
nanti. Pemodal sebaiknya hanya melakukan positioning jika
sudaht terlihat adanya trend naik yang jelas pada harga saham.

Disclaimers
DISCLAIMER: Informasi yang terkandung dalam laporan ini telah
disusun dari sumber-sumber yang menurut kami dapat diandalkan.
PT Universal Broker Indonesia dan/atau perusahaan afiliasinya
dan/atau masing-masing karyawan dan/atau agen penjual tidak
menjamin keakurasian dan kelengkapan informasi. Kami tidak
bertanggung jawab atas hasil dari transaksi yang dilakukan dengan
berdasarkan atas informasi yang ada pada laporan ini. Semua
pendapat, prediksi, perkiraan, dan proyeksi yang ada pada laporan
ini adalah merupakan pendapat terbaik yang kami buat, berdasarkan
informasi yang kami miliki, pada tanggal laporan ini dibuat, dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan
tidak mengikat.

