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Indeks Dow Jones Industrial (DJI) semalam terkoreksi tipis
19,86 poin(-0,11 persen) sehingga ditutup pada level
17.985,19 setelah harga minyak WTI turun ke bawah level
US$51, dan ditutup pada level US$50,56. Koreksi tipis ini
membuat indeks dari bursa di kawasan Asia pagi hari ini
cenderung mengalami teknikal rebound, setelah pada
pergerakan kemarin mengalami koreksi. Indeks Strait Times
pagi ini running dengan kenaikan tipis 0,15 persen.
IHSG pada pergerakan kemarin ditutup dengan signal
negatif, dibawah suport kuat di kisaran gap 4.896 - 4.907,
setelah beberapa saham-saham big caps mengalami
hantaman di turun di sesi penutupan. Dengan signal negatif
tersebut, IHSG pada hari ini harus mampu
ditutup diatas resisten gap tersebut, atau setidaknya diatas
level psikologis 4.900 untuk bisa bertahan pada trend
naik. Jika tidak, IHSG bakal berada dalam trend turun jangka
pendek dengan potensi koreksi hingga kiaran 4.792 - 4.845.
IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak bervariasi
pada kisaran 4.845 - 4.907. IHSG harus bisa ditutup diatas
level psikologis 4.900 untuk tetap bisa bertahan dalam trend
naik.
Menjelang FOMC bulan depan, pasar terlihat cukup tegang.
Terutama dengan trend naik yang sudah berlangsung
selama dua minggu terakhir, membuat pelaku pasar mudah
dipicu untuk melakukan aksi profit taking. Jika IHSG gagal
naik diatas resisten 4.900 hari ini, berarti IHSG berada dalam
trend turun. Konsolidasi jangka pendek seperti ini adalah
wajar, mengingat sebagian besar harga juga sudah berada
dalam kondisi jenuh beli. Jika harga gagal kembali ke dalam
trend naik, pemodal bisa melakukan aksi profit taking sambil
menunggu IHSG mencapai kisaran suport 4.792 - 4.845
untuk kembali melakukan reakumulasi.
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