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Euro Lanjutkan Gain Jelang Rapat ECB
Euro menguat tipis hari ini, melanjutkan kenaikan kemarin di saat investor menantikan rapat reguler ECB, yang
diperkirakan akan mengumumkan detil soal rencana pengurangan stimulus moneter.
ECB diperkirakan kuat akan memangkas program pembelian obligasinya hari ini, mengambil langkah besar dalam
kebijakan moneter yang sudah longgar dalam beberapa tahun terakhir. Rapat ECB kali ini akan membahas bagaimana
dan kapan mengakhiri program QE yang dimulai pada 2015. Keputusan akan diumumkan sore, kemudian dilanjutkan
dengan konferensi pers oleh sang presiden Mario Draghi. Pasar juga ingin melihat apakah Draghi bersikap hawkish atau
tidak nantinya.
Para pembuat kebijakan harus mengkalibrasi secara hati-hati bagaimana melakukan penyesuaian program QE. Tapi
karena inflasi masih rendah, pengurangan kemungkinan diikuti dengan perpanjangan. Artinya, jumlah pembelian
mungkin dikurangi dari yang saat ini 60 miliar euro per bulan, tapi waktu pelaksanaan diperpanjang. Sebagian
memperkirakan jumlah akan dikurangi menjadi 30 miliar per bulan mulai Januari dan program berakhir pada
September 2018.
Ada ekspektasi Draghi akan menyampaikan pernyataan yang hawkish nanti, prospek yang tentunya bisa mengangkat
euro. Dalam perdagangan di Asia, euro menguat 0,1% ke $1,1825 setelah menguat 0,5% kemarin. Penutupan di atas
$1,1840-1,1860 menjaga momentum bullish dengan target $1,19-1,20. Terhadap yen, euro diperdagangkan 134,23
setelah menguat 0,2% kemarin. Bila berhasil ditutup di atas 134,40-134,60, euro semakin dekat dengan 135.
Sementara itu dollar rehat setelah mencatat rfeli dalam seminggu terakhir karena optimisme mengenai prospek
reformasi pajak dan spekulasi mengenai calon ketua the Fed yang baru. Ekonom Stanford University John Taylor
muncul sebagai kandidat utama. Taylor dikenal sebagai ahli moneter dan menurut formulanya, yang disebut dengan
Aturan Taylor,yaitu Fed fund rate harus lebih tinggi dari 1,0-1,25%.
Indeks dollar flat di 93,46 masih bergerak dalam range 93-94. Terhadap yen, dollar melemah 0,1% ke 113,32 dan masih
kesulitan bertahan di atas resistance 114.
Kalender Ekonomi
Date
26/10

Time
13.00
18.45

Currency
EUR

19.30

USD

Event
German GfK Consumer Confidence Survey (Nov)
ECB Rate Decision
ECB Marginal Lending Facility
ECB Deposit Facility Rate
ECB Press Conference
Initial Jobless Claims
Advance Good Trade Balance (Sep)
Pending Home Sales (MoM) (Sep)

Urgency
Medium
High
High
High
High
Medium
Medium
Medium

Actual

Forecast
10.8
0.00%
0.25%
-0.40%

Previous
10.8
0.00%
0.25%
-0.40%

235K
-$64.0B
0.2%

235K
-$63.3B
-2.6%
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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.

