\

Market Highlight
20 November 2020

Market Update:
Yen dalam Kisaran Sempit Seiring Meningkatnya Pengalihan Risiko Di
Tengah Meningkatnya Kasus Virus
Fundamental JPY :
Yen tetap dalam kisaran sempit karena meningkatnya penghindaran risiko di tengah
meningkatnya kasus virus mendukung tawaran untuk mata uang tempat berlindung. JGB
berjangka naik tipis, sementara obligasi tunai super-panjang turun.
USD / JPY sedikit berubah pada 103,86 vs 103,72 / 98; spot telah jatuh ke level terendah satu
minggu di 103,65 pada hari Rabu.
Mata uang Haven akan didukung pada penghindaran risiko dengan memburuknya kasus virus di
seluruh dunia, kata Toshiya Yamauchi, kepala manajer perdagangan margin valuta asing di Ueda
Harlow.
Yen mungkin tetap menguat di tengah ketidakpastian pembahasan paket stimulus AS. Risiko
politik AS menang karena Donald Trump menahan diri dari kebobolan, yang akan menjadi faktor
untuk menekan greenback.
Teknikal JPY :
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Resistant 3 Resistant 2 Resistant 1 Pivot Point Support 1 Support 2 Support 3
0.0097030 0.0096740 0.0096555 0.0096265 0.0096080 0.0095790 0.0095605
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal Bearish. Hal ini terlihat dari Simple Moving
Average (5,9,26), dimana garis MA5 crossing dengan garis MA9 menuju ke arah bawah dan
sudah menyentuh body candlestick. Dan kemudian didukung oleh stochastic Oscillator yang
menunjukkan adanya pelemahan dimana garis %K(14) sudah crossing dengan garis %D(3) ke
arah bawah.
Sinyal Sell akan terbentuk jika harga menyentuh di level 0.0096265

Faktor yang mempengaruhi pergerakan JPY:

➢ Meningkatnya penghindaran risiko di tengah meningkatnya kasus virus mendukung
tawaran untuk mata uang tempat berlindung

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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