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Ketidakpastian Politik AS Tahan Dollar
Dollar berusaha lepas dari tekanan hari ini namun masih terjebak dekat level terendah dalam enam bulan di tengah
ketidakpastian politik AS. Sedangkan euro terus melaju di tengah membaiknya data ekonomi dan kondisi politik.
Kegaduhan politik, menyusul keputusan Presiden Trump memecat Direktur FBI James Comey, menjadi faktor yang
menekan dollar. Pasalnya, Comey sedang mengawasi penyelidikan mengenai kemungkinan kaitan antara tim kampanye
Trump dengan Rusia, yang didugan mengintervensi pemilu presiden. Berita terbaru menyebutkan salah satu penasihat
di Gedung Putih menjadi person of interest dalam penyelidikan tersebut.
Presiden Trump kini sedang berada di Timur Tengah, meninggalkan drama politik yang dikhawatirkan dapat
menggagalkan upayanya mewujudkan reformasi pajak dan stimulus fiskal. Proposal anggaran Trump, yang akan
diumumkan besok, kemungkinan akan mencakup pemotongan tunjangan kesehatan dan program sosial lainnya yang
ditujukan untuk warga berpendapatan rendah.
Pasar juga menunggu FOMC Minutes, yang akan menjabarkan pandangan para pejabat mengenai ekonomi dan
dampaknya pada arah kebijakan. Minutes itu diharapkan dapat memberi kejelasan soal wacana kenaikan rata pada Juni
nanti. Beberapa pejabat the Fed akan berbicara minggu ini, Revisi kedua angka PDB AS akan diumumkan Jumat nanti.
Indeks dollar naik 0,1% ke 97,24 setelah menyentuh low di 97,08 atau terendah sejak Nopember. Penutupan di bawah
97,00-96,80, indeks ini terancam ke 96,70-96,50. Terhadap yen, dollar menguat 0,2% ke 111,48. Penutupan di atas
111,70-112.00 menjaga peluang menembus 112,50. Atas franc, dollar jatuh ke 0,9724 atau terendah sejak Nopember.
Sementara itu, euro menyentuh level tertinggi dalam enam bulan di tengah pemulihan ekonomi dan kembali
kondusifnya situasi politik. Faktor lain yang turut mengangkat euro adalah ECB mulai menyesuaikan program stimulus
moneternya dengan mengurangi pembelian obligasi. Beberapa menteri keuangan zona euro, terutama Jerman,
mengindikasikan perlunya mengakhiri QE segera. Euro diperdagangkan di $1,1194 setelah reli 0,7% akhir pekan lalu.
Euro mencatat penguatan mingguan terbesar dalam hampir setahun. Namun dengan RSI sudah berada pada posisi
overbought, perlu diwaspadai potensi koreksi dulu.
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Disclaimer:
Dengan bangga kami memberikan informasi dan rekomendasi pergerakan harga produk yang ditransaksikan sebagai subjek kontrak berjangka khusus kepada Nasabah dan pihaknya yang tengah berinvestasi di
industri bursa berjangka melalui perusahaan “kami”. Dengan menggunakan informasi dan rekomendasi ini, Nasabah mengakui bahwa : Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh kami kepada Nasabah tidak
selalu akurat dan lengkap sehingga perlu diversifikasi; Pergerakan harga yang kami berikan ini baik secara fundamental maupun teknikal diambil dari sumber yang kami yakini bisa dipercaya dan diolah oleh
Departemen Riset PT. SoeGee Futures; Setiap amanat beli atau jual yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, yang mengacu pada sajian informasi dan
rekomendasi kami ini adalah menjadi tanggungjawab nasabah sepenuhnya. Karena data, analisa, informasi dan rekomendasi yang kami berikan ini hanyalah bersifat prediksi belaka.

