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IDX Property
Kami memperkirakan, saat ini posisi dari IDX Property sedang berada
di awal wave [iii] dari wave C dari wave (B). Hal tersebut berarti,
berpeluang melanjutkan penguatannya dengan target penguatan ke
area 749 hingga 780 untuk menguji fibo cluster.
Penguatan ini akan terjadi, apabila IDX Property masih mampu
bergerak di atas 705 sebagai level supportnya.
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APLN
Posisi APLN saat ini kami perkirakan sudah berada di akhir wave [ii]
dari wave C, hal tersebut berarti APLN berpeluang melanjutkan
penguatannya untuk membentuk wave [iii].
Penguatan ini akan lebih terkonfirmasi apabila APLN tidak terkoreksi
ke bawah 110 sebagai supportnya, adapun target dari APLN
diperkirakan berada di 121 dan 134.

SL: 110

TP2: 134

TP1: 121



ASRI
Posisi ASRI saat ini kami perkirakan sedang berada di awal wave (iii)
dari wave [c] dari wave B. Hal tersebut berarti, ASRI berpeluang
melanjutkan penguatannya untuk menguji level target 176 dan
selanjutnya di 186 yang berada pada label hitam.
Namun, apabila ASRI menembus 158 sebagai supportnya, maka ASRI
akan terkoreksi membentuk wave (ii) label merah ke arah 152.

SL: 158

TP2: 186

TP1: 176



BSDE
Selama BSDE masih berada di atas 930 sebagai level supportnya, maka
posisi BSDE saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c]. Hal
tersebut berarti, BSDE berpeluang berbalik menguat untuk menguji
area 1,020 dan 1,070 sebagai targetnya.
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CTRA
Kami memperkirakan, posisi CTRA saat ini sedang berada di awal wave
[iii] dari wave C pada label hitam, atau awal wave [Y] pada label merah.
Hal tersebut berarti, pergerakan CTRA diperkirakan akan melanjutkan
penguatannya untuk menguji 1,090 dan 1,140 sebagai level target
terdekatnya.
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PWON
Dengan tertembusnya level resistance di 530, maka kami
memperkirakan posisi PWON saat ini sedang berada pada bagian dari
wave [iii] dari wave B pada label hitam atau wave [iii] dari wave 3 pada
label merah.
Adapun level penguatan PWON diperkirakan akan menguji 570 dan
610, selama PWON tidak terkoreksi ke bawah 515 sebagai supportnya.
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SMRA
Kami memperkirakan, selama SMRA tidak terkoreksi ke bawah 675
sebagai supportnya, maka posisi SMRA sedang berada di awal wave
[iii] dari wave 3. Hal tersebut berarti, SMRA masih berpeluang
menguat untuk menguji 750 dan 845 sebagai area target
penguatannya.
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