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Ketidakpastian yang timbul dari keluarnya Inggris dari
Uni Eropa (Brexit) sepertinya masih akan berlanjut,
setelah sentimen negatif dari koreksi 610,32 poin (-3,39
persen) pada indeks Dow Jones Industrial (DJI)
membuat indeks dari bursa di kawasan Asia pagi ini
cenderung bergerak turun. Indeks Hang Seng
Hongkong pagi ini masih running dengan koreksi
sebesar 1,3 persen, sedangkan Strait Times Singapore
running dengan koreksi sebesar 0,8 persen. Harga
minyak WTI pagi ini juga masih running dengan
koreksi sebesar 1,09 persen.
Sentimen negatif dari Brexit ini diperkirakan masih
akan menjadi tekanan bagi pergerakan IHSG pada hari
ini. Meskipun demikian, tekanannya sepertinya tidak
terlalu besar mengingat pada bursa di Asia, koreksi
sudah terlihat cukup normal, tidak terlihat adanya
kepanikan berupa koreksi yang terlalu besar. Hal ini
membuat kami masih cukup percaya bahwa suport di
4.740 - 4.750 tetap akan menjadi suport kuat untuk
pergerakan IHSG hari ini.
Sentimen negatif dari Brexit sepertinya masih akan
berlanjut mengingat ketidakpastian yang muncul
sebagai akibat dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa,
sejauh ini masih belum memperlihatkan titik
terburuknya. Meskipun demikian, secara teknikal, kami
masih belum melihat IHSG bakal memasuki trend
bearish untuk jangka menengah maupun jangka
panjang. Pemodal sepertinya bisa tetap dalam posisi
trading sampai menunggu signal positif pada IHSG,
berupa penutupan diatas resisten.
Kami masih memberikan rekomendasi Buy On
Weakness pada saham-saham sektor properti,
konstruksi, dan saham-saham komoditas batubara yang

masih berada dalam trend naik untuk jangka menengah.
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