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Merebaknya ketegangan politik antara US dan China telah
membuat indeks Dow Jones Industrial (DJI) bergerak turun
tipis 8,83 poin (‐0,04 persen) pada pergerakan hari Jumat,
sehingga ditutup pada level 19.843,41. Indeks dari bursa di
kawasan Asia pada pagi hari ini cenderung bergerak flat‐
turun. Hang Seng running dengan koreksi sebesar 0,6
persen, sedangkan STI running dengan koreksi sebesar 0,3
persen.
Dengan sentimen regional yang cenderung negatif, IHSG
pada hari ini diperkirakan masih akan terus melanjutkan
trend turun jangka pendek yang sedang berlangsung, untuk
melakukan pengujian atas level psikologis 5.200 yang
merupakan target dari trend turun jangka pendek kali
ini. IHSG pada hari ini diperkirakan bakal bergerak flat‐turun
pada kisaran 5.200 ‐ 5.250. Hanya penutupan diatas resisten
5.250 yang bisa mengakhiri trend turun jangka pendek yang
sedang berlangsung.
Kondisi dari bursa regional dan global yang tidak menentu,
sepertinya membuat pelaku pasar cenderung dalam posisi
wait and see. Sejauh ini, window dressing akhir tahun yang
diharapkan muncul, terlihat masih belum menampakkan diri,
meski pada beberapa saham‐saham konstruksi, trend naik
terlihat sudah mulai berusaha untuk dibangkitkan. Pemodal
sebaiknya berhati‐hati dalam melakukan akumulasi, dan
hanya melakukan posisi beli secara agresif apabila sudah
terlihat adanya trend naik pada harga saham.
Pada hari Jumat kemarin, signal positif sebenarnya sudah
terlihat pada harga minyak WTI dan harga batubara
Newcastle (ICE) untuk active contract. Pemodal bisa melihat
apakah saham‐saham yang terkait dengan komoditas ini,
pada hari ini terlihat bisa memulai trend naiknya.
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