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Nanti sore, rakyat Inggris akan menentukan nasibnya,
apakah mereka tetap menjadi bagian dari Uni Eropa (EU)
atau keluar dari perserikatan itu. Sejauh ini, polling dari
beberapa media yang kami pantau mengindikasikan bahwa
rakyat Inggris menginginkan tetap dalam EU dengan selisih
yang cukup tipis. Disisi lain, pasar taruhan terlihat begitu
yakin bahwa rakyat Inggris bakal memilih tetap bertahan
didalam EU. Pelaku pasar di Bursa New York semalam
terlihat khawatir akan hasil dari Brexit ini sehingga
mengalami koreksi sebesar 48,90 poin (-0,27 persen)
sehingga ditutup pada level 17.780,83. Koreksi tersebut
signalnya tidak terlalu bagus karena indeks ini gagal
bertahan diatas suport pertama di 17.800.
Meskipun DJI ditutup dengan signal negatif, indeks dari
bursa di kawasan Asia pagi hari ini terlihat cenderung
bergerak flat-naik. Harga minyak WTI pagi ini juga bergerak
naik 0,98 persen setelah semalam sempat terkoreksi.
Pada pergerakan kemarin, IHSG terus bergerak naik setelah
pemodal asing melakukan posisi beli dalam jumlah yang
semakin besar, menjelang referendum Brexit ini. Beberapa
hari terakhir, pemodal asing yang terlihat cukup optimis
akan hasil Referendum Brexit terlihat terus melakukan posisi
beli pada saham-saham big caps dengan nilai yang cukup
signifikan. BBNI, BBRI, dan ASII terlihat mulai bergerak
dalam trend naik. Di sisi lain, saham-saham konstruksi dan
properti memang sempat mengalami aksi profit taking.
Meskipun demikian, dengan posisi penutupan masih diatas
suport, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak flat naik pada
kisaran 4.875 - 4.940. Hanya penutupan dibawah suport
4.875 yang bakal mengakhiri trend naik jangka pendek yang
sedang berlangsung pada IHSG.
IHSG saat ini sedang berada dalam trend naik dengan
potensi kenaikan hingga kisaran 5.100 - 5.200. Dengan
Referendum Brexit sudah didepan mata, sepertinya hanya
sentimen negatif dari referendum tersebut yang bisa

menghalangi pergerakan IHSG menuju level psikologis 5.000
tersebut.
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