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Saham Asia bergerak positif hari ini menyusul laju Wall Street akhir pekan lalu dan data ekonomi AS. Kini investor menunggu
laporan keuangan emiten regional.
Tiga indeks utama AS ditutup di zona hijau akhir pekan lalu dan berhasil mencetak rekor baru berkat data ekonomi AS dan laporan
keuangan dari emiten teknologi. PDB AS tumbuh 3,0% selama kuartal ketiga. Saham teknologi reli setelah laporan keuangan dari
Amazon, Alphabet, Microsoft dan Intel. Berkat semua itu, indeks Nasdaq reli 1,6%.
Ekonomi AS tumbuh 3,0% selama Juli-September, menunjukkan pembelanjaan konsumen dan bisnis tetap kuat meski badai.
Investor regional menyambut baik data ini, menjadi bukti bahwa ekonomi global terus membaik. Saham regional terus dalam tren
penguatan sejak aal tahun, didukung oleh data ekonomi dan kinerja keuangan korporat.
Kini investor menantikan laporan keuangan dari beberapa emiten ternama Asia, seperti Samsung Electronics, HSBC, Bank of China,
ICBC, Kobe Steel dan Nintendo. Samsung diperkirakan akan mengumumkan laba yang mencapai rekor besok.
Nikkei
Indeks Nikkei flat hari ini namun masih bergerak dekat level tertinggi dalam 21 tahun. Sepertinya investor belum melakukan
pembelian aktif di saat menantikan katalis baru. Yen masih tertahan di bawah 114 per dollar. Di saat yang sama, investor juga
menunggu laporan keuangan emiten seperti Kobe Steel dan Nintendo.
Support
:21875, 21780, 21700
Resistance
:22090, 22180, 22260
Kospi
Indeks Kospi menanjak hari ini menyusul laju Wall Street dan laporan keuangan emiten teknologi AS. Indeks berhasil mencetak
rekor baru. Bahkan mencatat penguatan minggua kedepapan kali berturut-turut pekan lalu. Sektor teknologi domestik reli, dengan
Samsung Electronics menguat 1,81% dan SK Hynix melesr 2,68%. Samsung Electronics akan mengumumkan laporan keuangannya
besok.
Support
:300.00, 329.00, 328.00
Resistance
:332.00, 333.00, 334.00
Hang Seng
Indeks Hang Seng dibuka menguat hari ini, terangkat oleh laju Wall Street dan data ekonomi AS. Fokus utama selanjutnya adalah
laporan keuangan emiten besar antara lain, ICBC, HSBC, Bank of China, dan Agricultural Bank of China. Indeks rebound sejak Kamis
setelah mengalami tekanan selama lima sesi. Kini indeks sedang mengincar kembali 28700-28800.
Support
:28320, 28220, 28120
Resistance
:28700, 28800, 28900
Emas
Emas rebound akhir pekan lalu setelah menyentuh level terendah dalam tiga minggu karena penguatan dollar. Namun masih rentan
menjelang pengumuman calon ketua the Fed yang baru.
Harga emas sempat tertekan karena penguatan dollar menyusul data PDB AS yang memuaskan. Indeks dollar berada di level
tertinggi dalam tiga bulan berkat data tersebut. Presiden Trump condong memilih Gubernur Jerome Powell sebagai pengganti
Janet Yellen. Trump akan mengumumkan keputusannya minggu ini.
Support
:1265, 1261, 1257
Resistance
:1277, 1281, 1285
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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.

