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Dollar Reli Vs Yen Pasca Pemilu Jepang
Dollar meraih level tertinggi dalam tiga bulan atas yen menyusul kemenangan partai berkuasa dan Shinzo Abe dalam
pemilu Jepang kemarin. Dollar juga masih ditopang oleh prospek reformasi pajak AS.
Partai Abe, LDP, mendapat kemenangan besar dalam pemilu kemarin dengan mempertahankan 2/3 kursi di majelis
rendah. Kemenangan Abe mengurangi kekhawatiran perkembangan ekonomi yang sudah diraih akan terganggu.
Kebijakan ekonomi Abe, yang dikenal dengan Abenomics, berhasil mengeluarkan Jepang dari deflasi yang berjalan
selama satu dekade.
Dengan bertahannya posisi Abe, kebijakan fiskal dan moneter longgar yang dijalankan selama ini dipastikan bertahan
untuk waktu yang lama. Pasar lega kebijakan stimulus moneter yang dijalankan BOJ masih berjalan terus, faktor yang
melemahkan yen. Meski keluar dari deflasi, tingkat inflasi masih di bawah target 2%. Oleh karena itu, BOJ menepis
kemungkinan pengurangan atau penghentian kebijakan tersebut.
Faktor lain yang mengangkat pamor dollar adalah perkembangan mengenai reformasi pajak. Senat AS menyetujui
rencangan anggaran untuk tahun fiskal 2018, yang melepaskan hambatan untuk Republik dalam mengejar paket
pemotongan pajak tanpa dukungan Demokrat. Perkembangan tersebut mengangkat yield obligasi AS tenor 2 tahun ke
level tertinggi dalam sembilan tahun, semakin mengangkat dollar.
Indeks dollar naik 0,5% ke 93,70 dengan sempat menyentuh 93,77. Penutupan di atas 93,75-94,00 membuka jalan untuk
menuju 94,30-94,50. Terhadap yen, dollar menguat 0,3% ke 113,75 setelah menanjak 0,4% akhir pekan lalu. Level 114
masih menjadi resistance tapi bila ditutup di atas itu, ada potensi untuk menuju 114,80-115,00.
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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.

