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SUMMARY
Counter

News
Masih dalam langkah rebound dari tekanan & berupaya menembus
1.1200. Fokus awal pekan ini akan tertuju pada pidato pejabat The
Fed, William Dudley, yang dinantikan pasar sebagai konfirmasi hasil
FOMC Meeting yang optimis pekan lalu namun dibayangi rilis pesimis
data ekonomi AS. Kini perhatikan resistensi di 1.1212-1.1235, dengan
support 1.1185 hingga 1.1155 hingga bottom tekanan pekan lalu
1.1130.
USDJPY bertahan di zona naik dan di atas support 110.50 yang masih
efektif, menyusul data neraca perdagangan Jepang yang defisit. Isu
malam ini hampir tidak ada, namun tetap perlu perhatikan pidato
dari Dudley yang apakah akan kembali berikan dukungan pada rate
hike atau tidak. Jika ada optimisme, perhatikan resistensi di areal
111.40-111.70.
USDCHF mulai fluktuatif pasca kenaikannya menyusul hasil FOMC
Meeting yang optimis pekan lalu. Namun kini pasar menantikan
pidato pejabat the Fed AS malam nanti (19.00 WIB), apakah akan
memberikan konfirmasi hasil optimis FOMC Meeting pekan lalu –
yang dibayangi oleh keraguan karena rilis pesimis data ekonomi AS
belakangan ini. Perhatikan zona support 0.9700-0.9720 dengan
resistensi di 0.9750-0.9770.
GBPUSD masih dalam langkah rebound pasca tekananannya yang
mencapai 1.2632 setelah hasil pemilu Inggris. Negosiasi Brexit dimulai
Senin ini (pukul 1100 BST atau 1700 WIB), dibarengi dengan posisi
PM Theresa May yang lemah setelah partainya (Konservatif) gagal
meraih kemenangan mayoritas di pemilu Inggris beberapa waktu lalu.
Hal ini dapat memicu ketidakpastian negosiasi. Kini perhatikan
resistensi 1.2817, dengan support 1.2736-1.2688.
AUDUSD mulai terkonsolidasi dari kenaikannya yang terbatas di area
puncak 0.7635. Besok akan rilis RBA Minutes yang perlu diwaspadai
dapat memicu fluktuasi, sebelum itu malam ini (1900 WIB) akan ada
pidato pejabat the Fed AS, William Dudley, yang dapat memicu
fluktuasi USD. Perhatikan zona resistensi di 0.7635 s/d 0.7679,
dengan support 0.7600-0.7565.
Emas kembali melemah ke level terendah dalam 3 minggu oleh
penguatan US dollar. Minimnya data ekonomi penting minggu ini,
pasar akan focus pada pernyataan the Fed akan ekonomi di US.
Pergerakan harga masih dalam trend bearish walau berpotensi
reboud mendekati support $1250. RSI oversold!
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Harga minyak masih tertekan oleh over supply, meningkatnya
produksi, aktifitas pengeboran minyak serta menurunnya
permintaan. Pergerakan harga intraday dalam choppy-trade dengan
bias bearish. Potensi menuju ke $44.25 sebelum mengalami technical
rebound.
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