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Market Update:
Pound Sterling Dalam Mode Pemulihan Di Tengah
Kesepakatan Brexit Bisa Disepakati Sebelum Akhir Pekan

Laporan,

Fundamental GBP :
Ketegangan negosiasi perdagangan UE Inggris meningkat
Pound Inggris sedang memulihkan diri pada hari Kamis di tengah laporan bahwa negosiator
perdagangan pasca-Brexit mungkin berada di jalur untuk memberikan kesepakatan sebelum
akhir pekan.
Sebuah berita utama pada hari Kamis dari Daily Mail mengatakan kesepakatan dapat
disepakati segera setelah hari ini, setelah pembicaraan intensif semalam di London.
Menteri luar negeri Irlandia Simon Coveney sementara itu mengatakan kesepakatan dapat
dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
The Telegraph melaporkan bahwa Barnier mengatakan kepada duta besar UE pada hari Rabu
bahwa Inggris telah menurunkan permintaannya untuk bagian yang lebih besar dari tangkapan
di perairan Inggris setelah Brexit, meningkatkan harapan bahwa salah satu bidang pembicaraan
yang paling sulit dapat diselesaikan.
Teknikal GBP :
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal Bullish Terbatas. Hal ini terlihat dari Simple
Moving Average (5,9,26), dimana garis MA5 dan garis MA9 menuju ke arah atas dan sudah
berada dibawah candlestick. Namun Stochastic Oscilator yang menunjukkan pelemahan
dimana garis %K(14) sudah crossing dengan garis %D(3) ke arah bawah.
Sinyal Buy akan terbentuk jika harga menyentuh di level 1.3517, jika tidak akan berbalik arah.
Sinyal Sell akan terbentuk jika harga menyentuh di level 1.3435.

Faktor yang mempengaruhi pergerakan GBP :
➢ Ketegangan negosiasi perdagangan UE Inggris meningkat

Disclaimer
Semua isi yang terdapat dalam Analisa Harian Phillip Futures ini hanya bersifat informasi saja.
Analisa Harian Phillip Futures berusaha menyajikan berita dan analisa terbaik, namun tidak
menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia.
Phillip Futures dan penulis tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung
maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan
informasi dalam Analisa Harian Phillip Futures ini.
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