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Sejak referendum Uni Eropa di Inggris (23/Jun), yang hasilkan Brexit, GBPUSD terus
mengalami pukulan dan jatuh.
Berikut gambaran kejatuhan GBPUSD dalam grafik:

Keterangan:


Tekanan dari area 1.5000 ke 1.2796
Tekanan terbesar saat diperoleh hasil referendum (23-24/Jun)



Tekanan dari area 1.35 ke 1.31
Saat BoE Meeting pertama setelah referendum Brexit, pada 14/Juli. Meskipun BoE Meeting tersebut
tidak melakukan perubahan kebijakan moneter.



Tekanan dari area 1.33 menembus ke bawah 1.31
BoE Meeting (4/Ags), yang kedua sejak referendum Brexit, yang memutuskan pelonggaran moneter
lebih agresif (turunkan suku bunga ke rekor terendah 0.25%, tambah stimulus QE £60 milyar ke £435
milyar & menambah program stimulus baru berupa pembelian obligasi korporasi sebesar £10 milyar.



Bertahan di bawah 1.31 & dekati bottom 1.2796

Pada 14/Ags, data harga rumah Agustus Inggris dari survei Rightmove, salah satu website properti
terbesar Inggris yang meng-cover 90% pasar perumahan di sana, menunjukkan penurunan -1.2%! Ini
adalah penurunan 2 bulan berturut-turut & merupakan tekanan terbesarnya sejak November 2015
(selama 9 bulan)!

Harga GBPUSD saat ini dalam zona tekanan dan potensial berlanjut untuk break bottom
1.2796 selama resiko fluktuasi masih terbatas di bawah zona resistensi saat ini di 1.311.32!
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Untuk potensi tekanan GBPUSD tersebut, perhatikan zona fluktuasinya di tahun 1985,
yakni:
 1.3000
 1.2400-1.2500

: sedang diuji tembus, dengan bottom saat ini di 1.2796
: gap up (celah kenaikan) dari rekor terendahnya (1.0520)

Selain itu, pasar masih mengukur dampak Brexit ke perekonomian Inggris dan juga
nantinya akan berimbas pada kebijakan moneter bank sentral (BoE)!
Data-data ekonomi dan sidang moneter BoE ke depan perlu diperhatikan, dan berikut
jadwal-jadwalnya:
 Data ekonomi Inggris
Ada 3 data ekonomi Inggris periode Juli yang akan dirilis pekan ini, untuk melihat
dampak (awal) referendum Brexit (23/Jun) ke perekonomian, yakni:
 Inflasi (CPI, PPI, RPI)
 Claimant Count (jobless claims)
 Retail Sales

– Selasa 16/Ags/2016 pukul 15.30 WIB
– Rabu 17/Ags/2016 pukul 15.30 WIB
– Kamis 18/Ags/2016 pukul 15.30 WIB

 Sidang moneter BoE





15/Sep/2016
13/Okt/2016
03/Nov/2016
15/Des/2016

*

– 18.00 WIB
– 18.00 WIB
– 18.00 WIB (Super Thursday) *
– 18.00 WIB

Super Thursday: sidang moneter BoE yang tidak hanya melaporkan secara tertulis dan memutuskan hasil kebijakan
moneter, tetapi juga rilis Quarterly Inflation Report (berupa forecast ekonomi dan inflasi)

Semoga bermanfaat & sukses selalu!

(Research Dept.)

