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Pada hari Rabu minggu lalu, 4 Mei 2016, Badan Pusat
Statistik (BPS) mengumumkan bahwa untuk kuartal pertama
2016 (1Q2016) pertumbuhan GDP Indonesia adalah sebesar
4,92 persen. Di satu sisi, angka pertumbuhan GDP 1Q2016
tersebut sebenarnya tidak terlalu bagus karena dibawah
perkiraan konsensus ekonom yang memperkirakan
pertumbuhan GDP 1Q2016 di level 5.05 persen. Akan
tetapi, karena angka 4,92 persen itu sudah meningkat
cukup tinggi dari angka pertumbuhan GDP 1Q2015 yang
hanya sebesar 4,73 persen, pelaku pasar di Bursa Efek
Indonesia, terlihat memberikan respon positif.
Dari bursa regional, kekhawatiran akan pertumbuhan
ekonomi global terlihat membuat indeks dari bursa di
kawasan regional Asia cenderung terkoreksi selama liburan
panjang kemarin. Meskipun demikian, kenaikan 79,92 poin
(+0,45 persen) yang terjadi pada indeks Dow Jones
Industrial (DJI) pada hari Jumat terlihat membuat indeks
dari bursa di kawasan Asia pada hari ini sedikit mengalami
teknikal rebound.
Dengan sentimen yang relatif bervariasi, IHSG pada hari ini
diperkirakan bakal bergerak bervariasi pada kisaran 4.765 –
4.835. IHSG saat ini sedang berada dalam trend turun
jangka pendek, dengan suport kuat di kisaran 4.750 –
4.775. IHSG hanya bisa mengakhiri trend turun jangka
pendek yang tengah berlangsung jika pada hari ini mampu
ditutup menembus resisten di level 4.835.
Untuk mempertahankan ‘penampakan’ dari sentiment
positif terhadap data GDP, IHSG hari ini setidaknya harus
mengakhiri trend turun jangka pendek yang tengah
berlangsung. Artinya: dengan trend turun yang ada, IHSG
setidaknya harus ditutup diatas resisten pertama di level
4.835 untuk bisa memberikan signal positif. Dengan
sentiment dari bursa global yang relatif mixed, sepertinya
kondisi tersebut agak sulit untuk terjadi.
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