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Info Pasar 
 

Indeks Euro terpantau menerima sentimen negatif dari investor, menjelang laporan dari Eurostat 

(kantor statistik Uni Eropa ) mengenai kinerja produksi industry di bulan Januari, yang diduga 

oleh sejumlah ekonom akan memberikan sinyal fundamental kurang begitu menggembirakan. 

Sterling terus dibayangi oleh spekulasi ekspansi pembelian obligasi oleh Bank of England. 

Spekulasi bahwa BoE akan terpaksa mencetak lebih banyak uang guna mendukung 

perekonomian sangat kontras dengan AS, di mana serangkaian data solid telah mendukung 

ekspektasi penghentian program QE oleh Federal Reserve pada akhir tahun ini.  

 

pasar secara global akan terfokus pada ekonomi AS yang semakin dekat pada jatuh tempo utang 

AS pada 27 Maret mendatang. Sementara dalam minggu ini, pasar akan memantau data budget 

balan AS yang akan dirilis antara Rabu dan Kamis. 

 

1. GBP/USD 

Kisaran Range : 1.4852  - 1.4990 | BUY STOP @  1.4970  - TP 1.4990 |  

SELL STOP @ 1.4872  -  TP 1.4852 

 
 



2. EUR/USD  

 

Kisaran Range : 1.2939 - 1.3122 | BUY STOP @  1.3102 - TP 1.3122 |  

SELL STOP @ 1.2959  - TP 1.2939 

 
 

Analisa ini Disajikan Oleh : 

 

Kampus Trader, Ikut mendidik Warga Bangsa Guna Menghasilkan Devisa 

email : kampustrader@yahoo.co.id 

 

1. Jika analisa ini akan dijadikan sebagai Rujukan Trading, Yang perlu diperhatikan adalah 

“ Broker yang kami Gunakan mungkin bisa berbeda dengan Broker yang anda gunakan.  

perbedaan spread, harga runing serta High Lownya bisa mempercepat atau tidaknya sinyal ini 

untuk tereksekusi. 

 

2. Analisa di buat berdasarkan Average Market / Range Trading. Untuk menentukan batas harga 

atas / bawah. Dan bisa Dipakai juga untuk Analisa Reversal 

 

3. Jika tidak di sesi Eropa, Biasanya di sesi Amerika terlampaui. Jika Disesi Eropa tidak ada 

Yang tersentuh. Biasanya Analisa berubah di sesi Amerika. Garis Garis kuning hanya sebagai 

batasan saja. Jika harga sudah ada di garis Kuning atas hati hati kalau BUY. demikin pula 

sebaliknya. 


