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Saham Asia bertumbangan hari ini menyusul koreksi di Wall Street dan mencuatnya ketegangan geopolitik di Semenanjung Korea.
Tiga indeks utama AS ditutup di zona merah setelah terjadi eskalasi ketegangan antara AS dan Korea Utara, yang memicu aksi
ambil untung. Indeks Dow Jones melemah 0,15%, tapi sempat menyentuh rekor di 22.179,11. Indeks S&P 500 turun 0,24% dan
indeks Nasdaq melemah 0,21%. Ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden Trump memperingatkan Korea Utara akan
menghadapi api dan keganasan bila terus melanjutkan ancaman terhadap AS. Pernyataan itu datang menyusul laporan dari
Washington Post bahwa Korea Utara sudah menciptakan senjata nuklir yang dapat menjadi hulu ledak rudal.
Beberapa jam setelah peringatan Trump, Korea Utara mengatakan mempertimbangkan seksama rencana untuk menyerang Teritori
Pasifik AS Guam dengan rudal. Sebelumnya, Pyongyang mengatakan siap memberi pelajaran pada Washington dengan kekuatan
nuklir strategis sebagai respon atas setiap tindakan militer AS.
Permintaan safe haven meningkat sebagai bentuk respon investor atas perkembangan terbaru itu. Pada dasarnya, posisi saham
sudah tinggi, baik di AS maupun di Asia. Wall Street sudah mencetak rekor beberapa kali dan saham regional menyentuh level
tertinggi dalam beberapa tahun. Faktor valuasi menyebabkan pergerakan saham terbatas dalam beberapa minggu terakhir. Alhasil,
saham membutuhkan penyesuaian harga.
Nikkei
Indeks Nikkei tergelincir hari ini, mengikuti kejatuhan Wall Street dan penguatan yen di tengah ketegangan geopolitik. Saham
eksportir bertumbangan, dengan Sony, Mitsubishi Electric dan Panasonic anjlok masing-masing 1%. Sektor keuangan juga
bertumbangan, di mana raksasa bank turun di atas 1%. Indeks jatuh keluar dari range yang berjalan selama dua minggu, ke bawah
19800.
Support
: 19680, 19640, 19600
Resistance
: 19920, 19960, 20000
Kospi
Indeks Kospi anjlok hari ini karena ketegangan di Semenanjung Korea, yang memicu aksi ambil untung. Kejatuhan Wall Street turut
berperan menimbulkan tekanan. Ancaman Korea Utara yang ingin menyerang AS dengan rudal nuklir, direspon oleh AS dengan
peringatan serangan mematikan. Sebagian besar saham unggulan berjatuhan, dengan Samsung Electronics terjun 2%.
Support
: 310.50, 309.50, 308.50
Resistance
: 312.50, 313.50, 314.50
Hang Seng
Indeks Hang Seng juga mengalami pullback, terpengaruh oleh pergerakan saham lainnya di kawasan regional dan perkembangan
geopolitik. Meski masih bertahan di range yang sama seperti kemarin, patut diwaspadai adanya penurunan lanjutan. Indeks
berhasil menyentuh level tertinggi dalam dua tahun kemarin. Aksi profit taking mungkin mewarnai pergerakan indeks dalam jangka
pendek, tapi tren masih bulish.
Support
: 27540, 27440, 27340
Resistance
: 27830, 27930, 28030
Emas
Emas melanjutkan kenaikannya yang diraih sejak kemarin, melaju di tengah mencuatnya ketegangan geopolitik antara AS dan
Korea Utara. Pamor emas sebagai safe haven terangkat setelah Pyongyang dan Washington saling melontarkan ancaman.
Di saat yang sama, saham global bertumbangan, menambah aliran dana ke safe haven. Emas bergerak fluktuatif tahun ini, sempat
jatuh karena penguatan dollar, namun bangkit didorong kejatuhan dollar dan isu geopolitik. Sepanjang tahun ini, harga emas
bergerak dalam range $1200-1300 per troy ons.
Support
: 1257, 1253, 1250
Resistance
: 1269, 1273, 1277
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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.

