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Market Update:
Dolar turun menjadi sekitar ¥ 104,30 dalam perdagangan Tokyo
Fundamental JPY :
Dolar jatuh ke sekitar ¥ 104,30 di perdagangan Tokyo Kamis, tertekan oleh aksi jual di tengah
suasana risk-on yang berkembang.
Pada pukul 5 sore, dolar berada di ¥ 104,31, turun dari ¥ 104,56 pada waktu yang sama pada
hari Rabu. Euro berada di $ 1,2121, naik dari $ 1,2069, dan di ¥ 126,45, naik dari ¥ 126,20.
Dolar berjuang untuk arah di level sekitar ¥ 104,55 hingga sore hari, terjepit di antara pembelian
karena harapan vaksin virus corona dan menjual pada prospek ekonomi AS yang suram.
Tetapi setelah partisipasi pemain Eropa, greenback menyerah pada penjualan yang diaktifkan
oleh pergerakan di Amerika Serikat menuju kesepakatan stimulus baru, kata para pedagang.
Teknikal JPY :

Source: Bloomberg

PRODUCT
JPY

Resistant 3 Resistant 2 Resistant 1 Pivot Point Support 1 Support 2 Support 3
0.0097355 0.0096915 0.0096555 0.0096115 0.0095750 0.0095310 0.0094950
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Indikator teknikal menunjukkan adanya sinyal Bullish Terbatas. Hal ini terlihat dari Simple
Moving Average (5,9,26), dimana garis MA5 crossing dengan garis MA9 menuju ke arah atas
dan sudah berada di bawah candlestick. Namun stochastic Oscillator yang menunjukkan
adanya pelemahan dimana garis %K(14) sudah crossing dengan garis %D(3) ke arah bawah
Sinyal Buy akan terbentuk jika harga menyentuh di level 0.0096555, jika tidak akan berbalik arah.
Sinyal Sell akan terbentuk jika harga menyentuh di level 0.0095750

Faktor yang mempengaruhi pergerakan JPY:
➢ Dollar jatuh karena tertekan oleh aksi jual di tengah suasana risk-on yang berkembang.

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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