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Masih Minim Sentimen …
Selamat pagi...
Pelaku pasar yang berada dalam posisi wait and see
menjelang sidang OPEC dan referendum Italia, telah
membuat indeks Dow Jones Industrial (DJI) semalam
bergerak turun tipis 54,24 poin (‐0,28 persen) sehingga
ditutup pada level 19.097,90. Indeks dari bursa di kawasan
Asia pagi ini cenderung bergerak flat turun.

Contact Us:
satrio@universalbroker.co.id
http://www.universalbroker.
co.id

Dari harga komoditas, harga minyak WTI semalam memang
masih bergerak naik sebesar 1,82 persen sehingga ditutup
pada level US$46,9 per barrel, menjelang sidang OPEC yang
akan dilakukan. Pasar terlihat optimis bahwa negara‐negara
OPEC akan mencapai persetujuan dalam masalah
pengurangan produksi. Meskipun demikian, harga batubara
Newcastle di Intercational Commodity Exchange (ICE) untuk
spot month yang kami pantau, terlihat mengalami
penurunan tipis sebesar 25 sen (‐0,27 persen).
Dengan sentimen yang masih minim ini, IHSG pada hari ini
diperkirakan bakal bergerak bervariasi pada kisaran
sempit 5.090 – 5.125. Penutupan diatas resisten 5.125 akan
mengakhiri trend turun yang sedang berlangsung.
Menjelang FOMC bulan depan, penguatan US$ yang sedang
terjadi, terlihat memberikan tekanan pada pergerakan
IHSG. Ketika tekanan dari penguatan US$ berkurang, maka
tekanan bagi Rupiah juga berkurang, sehingga market
memiliki kesempatan untuk mengalami rebound. Jika
mampu ditutup diatas resisten 5.120, IHSG akan mengakhiri
trend turun jangka pendeknya. Posisi spekulatif bisa
dilakukan pada saham‐saham sektor produsen semen,
consumer, komoditas, dan perbankan.
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