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Saham Asia bergerak variatif hari ini dengan saham Jepang reli menyusul kemenangan Shinzo Abe dan partainya dalam pemilu
kemarin. Tapi saham Korsel dan Hong Kong masih mendapat tekanan di tengah aksi ambil untung.
Saham Jepang melesat setelah partai berkuasa Shinzo Abe berhasil memenangkan pemilu. Kemenangan Abe dianggap dapat
menjadi pertanda berlanjutnya kebijakan fiskal dan moneter yang longgar. Pelemahan yen dan penguatan Wall Street turut
memberi dorongan. Namun, saham Korsel dan Hong Kong terjebak di zona merah.
Setelah rentetan penguatan selama Oktober, saham regional mulai menemui hambatan kuat. Beberapa indeks menyentuh level
tertinggi dalam beberapa tahun, bahkan indeks saham Korsel mencetak rekor. Di tengah pemulihan ekonomi global, ada harapan
prospek bisnis semakin cerah. Hal ini mendorong aksi beli saham. Namun dalam jangka pendek, aksi ambil untung kemungkinan
mendominasi.
Akhir pekan lalu, tiga indeks utama AS mencetak rekor setelah para pembuat kebijakan mengambil langkah penting menuju
reformasi pajak. Investor menyambut baik hasil voting di Senat yang menyepakati rencana anggaran yang memperbolehkan
pemotongan pajak. . Republik berharap bisa meloloskan RUU yang akan memangkas pajak individu dan korporat. Republik optimis
reformasi pajak bisa diselesaikan tahun ini.
Nikkei
Indeks Nikkei reli hari ini didukung oleh kemenangan Shinzo Abe dalam pemilu dan pelemahan yen. Berlanjutnya kekuasaan Abe
berarti menjadi menegaskan kebijakan stimulus akan terus dijalankan. Kemenangan Abe dianggap sebagai berlanjutnya Abenomics
termasuk stimulus moneter BOJ. Di saat yang sama, yen jatuh ke level terendah dalam tiga bulan, mengangkat pamor eksportir.
Support
:21400, 21250, 21100
Resistance
:21875, 22030, 22180
Kospi
Indeks Kospi melemah hari ini setelah sempat dibuka positif, dengan aksi profit taking menyebabkan lepasnya penguatan. Indeks
sempat mencetak rekor baru, namun aksi jual investor institusional yang mencapai 258 miliar won mengalahkan aksi beli investor
asing dan ritel yang hanya 225 miliar won. Namun sektore teknologi masih bertahan, dengan Samsung Electronics menguat 0,74%.
Support
:328.15, 327.15, 326.15
Resistance
:331.00, 332.00, 333.00
Hang Seng
Indeks Hang Seng tergelincir hari ini di tengah aksi ambil untung menyusul pernyataan PBOC soal utang eksesif. Aksi jual melanda
bursa sejak Kamis lalu karena PBOC memperingatkan utang eksesif dan investasi spekulatif berpengaruh pada ekonomi. Meski tren
masih bullish, aksi profit taking akan mewarnai pergerakan bursa dalam jangka pendek.
Support
:28125, 28030, 27930
Resistance
:28520, 28620, 28720
Emas
Emas jatuh ke level terendah dalam dua minggu akibat penguatan dollar dan reli saham. Di saat yang sama, minimnya absennya
faktor geopolitik semakin mengurangi minta terhadap logam mulia tersebut.
Laju dollar terhadap yen setelah kemenangan Abe membuat emas terjebak dalam kondisi bearish. Dengan kemenangannya, pasar
melihat kebijakan longgar Abe akan berlanjut. Situasi ini menambah sentimen bullish di pasar keuangan yang menggerus minat
pada emas. Selain itu, dollar terangkat setelah Senat menyetujui rancangan anggaran yang mencakup pemotongan pajak.
Support
:1273, 1269, 1265
Resistance
:1281, 1285, 1289

Divisi Riset PT. SoeGee Futures
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.

