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Saham Asia melaju hari ini menyusul penguatan Wall Street yang didukung oleh laporan keuangan beberapa emiten ternama.
Selain itu, investor juga menyambut keputusan ECB memperpanjang program stimulusnya.
Tiga indeks utama AS berakhir di zona hijau dini hari ini berkat laporan keuangan emiten yang mengesankan berhasil
mengembalikan minat beli sehari setelah indeks Dow Jones dan S&P 500 mengalami kejatuhan terbesar dalam dua bulan. Laporan
keuangan Ford dan Twitter mengembalikan sentimen investor, yang semakin membaik setelah ada berita Kongres menyetujui
rancangan anggaran.Setelah penutupan bursa, Amazon, Alphabet, Intel dan Microsoft mengumumkan kinerja yang memuaskan.
Memasuki separuh musim laporan keuangan, 74% emiten mengumumkan capaian di atas ekspektasi.
Kongres AS menyetujui RAPBN semalam, yang membuka jalan bagi Senat untuk bisa meloloskan paket reformasi pajak dengan
mayoritas kecil, bukannya 60 suara voting. Para analis melihat terlaksananya pemotongan pajak sebagai kritikal untuk melanjutkan
reli saham. Pemerintahan Trump berencana memangkas pajak korporat menjadi 20% dari 35%.
Pasar juga menyambut baik keputusan ECB memperpanjang program pembelian obligasinya. MEski memangkas jumlahnya menjadi
30 miliar euro per bulan dari 60 miliar euro, ECB memperpanjang waktunya sampai September 2018. Sang presiden Mario Draghi
mengatakan hal ini bukanlah tapering tapi pengurangan jumlah saja.
Nikkei
Indeks Nikkei reli hari ini menyentuh level tertinggi dalam 21 tahun menyusul laju Wall Street dan pelemahan yen. Laporan
keuangan yang memuaskan dari beberapa emiten teknologi AS turut mengangkat sentimen. Saham eksportir melaju di tengah
depresiasi yen, dengan Sony reli 1%. Sektor otomotif, keuangan dan energi juga menanjak. Indeks sedang menuju level 22000.
Support
:21720, 21630, 21550
Resistance
:22030, 22120, 22180
Kospi
Indeks Kospi rebound hari ini setelah terkoreksi selama tiga sesi sebelumnya,berkat aksi bargain hunting pada saham unggulan,
seperti teknologi. Sektor tersebut melaju setelah laporan keuangan emiten sejenis di AS. Selain itu, penguatan terjadi di tengah
meredanya ketegangan politik antara China dan Korsel. Investor menantikan laporan keuangan Samsung Electronics, Hyundai
Motor dan Kia Motor.
Support
:327.15, 326.15, 325.15
Resistance
:330,00, 331.00, 332.00
Hang Seng
Indeks Hang Seng menguat hari ini, melanjutkan rebound kemarin di tengah penguatan saham global. Setelah tertekan sejak
minggu lalu karena profit taking, indeks mulai membaik sejak kemarin. Saham Hong Kong dilanda aksi ambil untung sejak minggu
lalu menyusul pernyataan PBOC soal utang rumah tangga. Tren jangka panjang masih bullish di tengah derasnya aliran dana dari
mainland.
Support
:28220, 28125, 28030
Resistance
:28520, 28620, 28700
Emas
Emas belum banyak bergerak hari ini setelah jatuh ke level terendah dalam tiga minggu karena penguatan dollar dan laju saham.
Penguatan dollar didukung oleh laporan Kongres menyetujui RAPBN yang semakin mendekatkan pelaksanaan reformasi pajak.
Presiden Trump akan segera mengumumkan kandidat pengganti Janet Yellan sebagai Ketua the Fed. Kini hanya ada dua calon,yaitu
Gubernur the Fed Jerome Powell dan ekonom Stanford University John Taylor. Keduanya menjamin berlanjutkan proses
normalisasi kebijakan moneter, tapi khusus John Taylor lebih hawkish.
Setelah menyentuh $1300 hanya sesaat dua minggu lalu, harga emas terus merosot. Harga belum menemukan pijakan yang kuat.
Support
:1261, 1257, 1253
Resistance
:1273, 1277, 1281
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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.

