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Menanti Sentimen Baru dari Laporan
Keuangan …
Selamat pagi...
Pada pagi hari ini, sentimen dari bursa regional terlihat
masih minim, setelah koreksi 16,64 poin (‐0,09 persen) yang
terjadi pada indeks Dow Jones Industrial, pagi ini membuat
indeks dari bursa di kawasan Asia hanya bergerak bervariasi
pada kisaran sempit.
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Dari dalam negeri, sentimen positif terlihat muncul dari
kinerja emiten setelah pada hari Jumat kemarin, HMSP
berhasil membukukan EPS 3Q2016 sebesar Rp 78 (vs
estimasi Rp 73), dan BBNI mampu membukukan EPS 3Q2016
sebesar Rp 19, naik 111% dari pencapaian EPS 3Q2015 yang
hanya sebesar Rp 9. Pasar masih menantikan pengumuman
kinerja dari saham‐saham big caps, terutama dari BMRI,
BBRI, dan BBCA.
IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak bervariasi
dengan kisaran utama diantara support 5.395 dan resisten
5.420. Penutupan diatas resisten 5.420 akan mengakhiri
trend turun jangka pendek yang sedang berlangsung.
Sejauh ini, pelaku pasar terlihat tegang dalam menunggu
kinerja perbankan big caps. Pemodal asing juga terlihat
lebih cenderung berada dalam posisi wait and see, dengan
hanya melakukan aksi beli atau aksi jual dengan jumlah yang
tidak terlalu besar. Harga batubara Newcastle juga terlihat
mulai tertahan, saat mendekati level psikologis US$100
untuk setiap tonnya. Mengingat IHSG sedang berada dalam
tren turun, pemodal sebaiknya hanya berada dalam posisi
trading dimana posisi beli, sebaiknya hanya dilakukan ketoka
harga saham sudah mencapai support yang cukup kuat.
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