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Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Harap dicatat: Tidak ada strategi di bawah ini yang merepresentasikan saran atau rekomendasi trading apapun. Silahkan merujuk ke pernyataan lengkap kami.

KECENDRU 
NGAN TIMEFRAME STRATEGI / 

POSISI
MASUKAN 
LEVEL

OBJEKTIF / 
KOMENTAR STOP ENTERED

EUR / USD S-TERM Menunggu sinyal bagus.

GBP / USD M-TERM Menunggu sinyal bagus.

USD / JPY S-TERM Long 1 unit 116.10  Tutup 1 Unit di 119,30. 116.83 16/01/2015

USD / CHF S-TERM Menunggu sinyal bagus.

USD / CAD S-TERM Menunggu sinyal bagus.

AUD / USD L-TERM Menunggu sinyal bagus.

GBP / JPY S-TERM Menunggu sinyal bagus.

EUR / JPY S-TERM Menunggu sinyal bagus.

EUR / GBP L-TERM Menunggu sinyal bagus.

EUR / CHF S-TERM Menunggu sinyal bagus.

GOLD (in USD) M-TERM Menunggu sinyal bagus.

SILVER (in USD) S-TERM Menunggu sinyal bagus.
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EUR / USD

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Pembalikan arah yang tidak 
mengesankan sejauh ini.

• EUR / USD perlu menembus resistance di 
1,1460 per jam (lihat juga trendline menurun) 
menyarankan sesuatu yang lebih dari 
pembalikana rah sementara. Resistensi per jam 
lainnya terletak di 1,1541 (20/01/2015 low). 
Support per jam dapat ditemukan di 1,1224 
(27/01/2015 low) dan 1,1098. 
 
• Dalam long term , segitiga simetris nikmat 
kelemahan lebih lanjut terhadap paritas. Support 
kunci dapat ditemukan di 1.1000 (support 
psikologis) dan 1,0765 (2003/03/09 low). 
Resistance terletak di 1,1679 (21/01/2015 tinggi), 
sementara resistensi kunci berada di 1,1871 
(2015/12/01 high).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Menunggu sinyal bagus.
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GBP / USD

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Memudar dekat resistance di 1,5274.

• GBP / USD menunjukkan beberapa tanda-
tanda kelemahan karena harga semakin dekat 
dengan resistance kunci di 1,5274. Support per 
jam dapat ditemukan di 1,5060 (27/01/2015 low) 
dan 1,4952. Resistensi lain diberikan oleh 
trendline turun (sekitar 1,5405). 
 
• Dalam long term , struktur teknis negatif 
selama harga masih di bawah resistance kunci di 
1,5274 (2015/06/01 high, lihat juga trendline 
menurun). Sebuah retracement penuh 2013-2014 
kenaikan kemungkinan besar .

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
LAPORAN TEKNIKAL  HARIAN

Menunggu sinyal bagus.
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USD / JPY

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Momentum long term melemah.

• USD / JPY masih di bawah resistance di 118,87. 
Memantau symmetrical triangle (pola kelanjutan) 
sebagai break yang kemungkinan besar akan 
mengisyaratkan tren short term berikutnya. 
Support berada di 117,18. Sebuah resistance 
kunci dapat ditemukan di 119,96 (lihat juga 
channel menurun). 
 
• Sebuah long term bias bullish disukai selama 
support kunci 110,09 (2014/01/10 high) yang 
bertahan. Bahkan jika konsolidasi medium term 
kemungkinan berlangsung, tidak ada tanda-
tanda yang menunjukkan akhir long term tren 
bullish. Sebuah resistance utama berada di 
124,14 (22/06/2007 high). Sebuah support kunci 
dapat ditemukan di 115,46 (17/11/2014 low).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Long 1 unit at 116.10, Obj:  Tutup 1 Unit di 119,30., Stop: 116.83 (Entered: 2015-01-16)



Page 6 | 15

USD / CHF

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Mencoba resistance di 0,9132.

• USD / CHF berbalik arah setelah sell-off besar-
besaran. Memantau uji resistance kunci di 
0,9132 / 0,9168 (lihat juga 61,8% retracement). 
Resistensi lain dapat ditemukan di 0,9368 
(15/10/2014 low). Support per jam berada di 
0,8936 (27/01/2015 low) dan 0,8765 (26/01/2015 
low). 
 
• Setelah penghapusan floor EUR / CHF, top 
besar telah terbentuk pada 1,0240. Kami 
berharap fase konsolidasi yang luas. Sebuah 
resistance kunci berada di 0,9132, sedangkan 
support kunci dapat ditemukan di 0,8353 
(intraday low).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
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Menunggu sinyal bagus.
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USD / CAD

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Bergerak di atas resistance kunci di 
1,2506.

• USD / CAD naik di atas resistance kunci di 
1,2506. Support per jam dapat ditemukan di 
1,2380 (27/01/2015 low) dan 1,2314 (22/01/2015 
low). 
 
• Dalam long term , struktur teknis tampak 
seperti bawah pembulatan yang maksimal 
potensi upside diberikan oleh resistance kuat di 
1,3065 (09/03/2009 high. Sebuah support kunci 
berada di 1,1803 (15/01/2015 low), sedangkan 
resistance kunci terletak di 1,2506 (21/04/2009 
high).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
LAPORAN TEKNIKAL  HARIAN
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Menunggu sinyal bagus.
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AUD / USD

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Membuat low baru.

• AUD / USD membuat low baru, 
mengkonfirmasi tren bearish yang mendasari. 
Struktur teknis short term negatif selama harga 
masih di bawah resistance per jam di 0,8054 
(23/01/2015 high). Resistensi lain dapat 
ditemukan di 0,8136 (22/01/2015 high). 
 
• Dalam long term , tidak ada tanda-tanda yang 
menunjukkan akhir downtrend saat ini. 
Tembusnya area support kuat antara 0,8067 
(25/05/2010 low) dan 0,7947 (61,8% retracement 
dari 2009-2011 naik) mendukung kelemahan 
lebih lanjut. Support lainnya dapat ditemukan di 
0,7704 (13/07/2009 low) dan 0,7451 (18/05/2009 
low). Sebuah break resistensi kunci di 0,8376 
(2014/11/12 high) diperlukan untuk membatalkan 
pandangan bearish kami.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
LAPORAN TEKNIKAL  HARIAN

Menunggu sinyal bagus.
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GBP / JPY

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Melemahnya momentum bullish short 
term ?

• GBP / JPY telah berbalik arah di dekat support 
di 175,85, yang bisa menjadi awal dari formasi 
dasar short term potensial. Namun, suksesi saat 
ini menurunkan nilai high (lihat tren penurunan 
short term ) masih menunjukkan tekanan jual 
terus-menerus. Sebuah area resistance kunci 
berada di antara 180,28 dan 180,94. Support per 
jam sekarang dapat ditemukan di 177,66. 
 
• Dalam long term, tidak adanya pola reversal 
medium term bearish mendukung bias bullish. 
Support diberikan oleh 200-day moving average 
(sekitar 176,20), sedangkan area support yang 
kuat terletak di antara 169,51 (2014/11/04 low) 
dan 167,78 (18/03/2014 low). Sebuah resistensi 
yang kuat berada di 190.00 (threshold 
psikologis).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
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Menunggu sinyal bagus.
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EUR / JPY

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Masih lemah.

• EUR / JPY telah berbalik arah di dekat support 
di 131,15 (2013/08/10 low). Namun, selama harga 
masih di bawah resistance per jam di 135,06 
(23/01/2015 high), struktur teknis short term 
negatif. Resistance lain berada di 137,64. 
Support per jam sekarang terletak di 132,40. 
 
• Dalam long term , break dari support kuat di 
134,11 (20/11/2013 low) membatalkan suksesi 
long term higher lows. Resistance di 149,78 
(2014/08/12 high) memiliki kemungkinan 
menandai akhir dari kenaikan yang dimulai pada 
bulan Juli 2012. Lebih bergerak sideways 
sekarang yang diharapkan. Sebuah support 
kunci berada di 124,97 (13/06/2013 low).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
LAPORAN TEKNIKAL  HARIAN

Menunggu sinyal bagus.
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EUR / GBP

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Lemah berbalik arah sejauh ini.

• EUR / GBP  konsolidasi dekat support kunci di 
0,7392. Resistensi per jam sekarang dapat 
ditemukan di 0,7517 (intraday high) dan 0,7596 
(16/01/2015 low). 
 
• Dalam long term , break dari area support 
utama antara 0,7755 (23/07/2012 low) dan 0,7694 
(20/10/2008 low) menegaskan sebuah downtrend 
yang mendasari. Memantau uji support di 0,7392 
(28/01/2008 low. Support lain dapat ditemukan 
di 0,7089 (2007/03/12 low). Sebuah resistance 
kunci sekarang terletak di 0,7875 (25/12/2014 
high).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
LAPORAN TEKNIKAL  HARIAN

Menunggu sinyal bagus.
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EUR / CHF

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Bergerak  sideways.

• EUR / CHF dig esting besar sell-off saatini. 
Pembalikan arah tajam dekat support kunci di 
0,9715 mendukung lebih lanjut bergerak 
sideways. Resistance per jam sekarang dapat 
ditemukan di 1,0383, sementara resistance kunci 
berada di 1,0600. Support per jam sekarang 
terletak di 1,0082. 
 
• EUR / CHF mata uang mengambang bebas 
dan telah menolak untuk air yang belum 
dipetakan. Program QE ECB kemungkinan akan 
menyebabkan tekanan jual terus-menerus pada 
EUR / CHF. Sebuah support kunci berad adi 
0,9715. 15 Januari low pada 0,8517 adalah 
support yang kuat, yang harus terus dalam 
beberapa bulan mendatang.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Menunggu sinyal bagus.
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GOLD (in USD)

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Memudar dekat 1300 ambang batas.

• Emas pada kondisi tren kenaikan selama 
support di 1255 (16/01/2015 low) yang bertahan. 
Namun, kegagalan saat ini untuk membuat 
higher highs menunjukkan fase konsolidasi. 
Support per jam dapat ditemukan di 1272 
(19/01/2015 low). Resistance per jam terletak di 
1308 (22/01/2015 high). Resistance kunci lain 
diberikan oleh channel menurun (sekitar 1327). 
 
• Dalam long term , break resistance kuat di 
1.255 (21/10/2014 high) menunjukkan struktur 
teknis yang membaik. Namun, bentuk muka ini 
masih terlihat seperti bergerak countertrend 
dalam sebuah downtrend yang mendasari (lihat 
juga channel menurun). Resistensi kunci lain 
berada di 1345 (2014/10/07 high).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
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Menunggu sinyal bagus.
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SILVER (in USD)

Untuk Ide Perdagangan lainnya silahkan masuk ke:: www.swissquote.com/fx/news/sqore

Short term trendline meningkat telah 
tembus.

• Perak saat ini mampu bergerak di atas 
resistance di 18,49, menunjukkan momentum 
bullish short term melemah. Terobosan trendline 
naik menegaskan meningkatnya tekanan jual. 
Selama harga masih di bawah resistance per jam 
di 18,21 (27/01/2015 high), struktur teknis short 
term bias ke downside. Support per jam dapat 
ditemukan di 17,48 (19/01/2015 low) dan 17,23 
(15/01/2015 high). 
 
• Dalam long term , break dari area support 
utama antara 18,64 (30/05/2014 low) dan 18,22 
(28/06/2013 low) menegaskan sebuah downtrend 
yang mendasari. Meskipun support kuat di 14,66 
(2010/05/02 low) telah bertahan sejauh ini, tidak 
adanya formasi dasar terus mendukung bias 
bearish long term . Sebuah resistance kunci 
berada di 18,89 (16/09/2014 high).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29 Januari 2015
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Menunggu sinyal bagus.
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PERNYATAAN

29 Januari 2015
LAPORAN TEKNIKAL  HARIAN

Laporan ini adalah hanya untuk distribusi dalam keadaan seperti mungkin diizinkan oleh hukum yang 
berlaku . Tidak ada dalam laporan ini merupakan representasi bahwa setiap strategi investasi atau 
rekomendasi yang terkandung cocok atau sesuai dengan keadaan masing-masing penerima atau 
merupakan rekomendasi pribadi . Hal ini diterbitkan hanya untuk tujuan informasi, bukan merupakan 
iklan dan tidak dapat dianggap sebagai ajakan atau tawaran untuk membeli atau menjual efek atau 
instrumen keuangan terkait di yurisdiksi manapun. Tidak ada pernyataan atau jaminan , baik tersurat 
maupun tersirat , diberikan sehubungan dengan keakuratan , kelengkapan atau keandalan informasi 
yang terkandung di sini , kecuali sehubungan dengan informasi mengenai Bank Swissquote , anak 
perusahaan dan afiliasi , juga tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah pernyataan lengkap atau 
ringkasan dari surat berharga , pasar atau perkembangan dimaksud dalam laporan tersebut . 
 
Swissquote Bank tidak melakukan bahwa investor akan memperoleh keuntungan , dan tidak akan 
berbagi dengan investor setiap keuntungan investasi atau menerima tanggung jawab untuk setiap 
kerugian investasi . Investasi melibatkan resiko dan investor harus bersikap bijaksana dalam membuat 
keputusan investasi mereka . Laporan ini tidak boleh dianggap oleh penerima sebagai pengganti 
untuk menjalankan penilaian mereka sendiri . Pendapat apapun yang disampaikan dalam laporan ini 
adalah untuk tujuan informasi saja dan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin berbeda 
atau bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh area bisnis lain atau kelompok 
Swissquote Bank sebagai akibat dari menggunakan asumsi dan kriteria yang berbeda . Swissquote 
Bank tidak akan terikat atau berkewajiban untuk setiap transaksi , hasil , keuntungan atau kerugian , 
berdasarkan laporan ini , secara keseluruhan atau sebagian . 
 
Penelitian akan memulai , update dan berhenti cakupan semata-mata pada kebijaksanaan Strategi 
Bank Swissquote . Analisis terkandung di dalam ini didasarkan pada berbagai asumsi . Asumsi yang 
berbeda dapat mengakibatkan hasil material yang berbeda . Analis bertanggung jawab atas 
penyusunan laporan ini dapat berinteraksi dengan personil meja perdagangan , tenaga penjualan dan 
konstituen lain untuk tujuan pengumpulan , mensintesis dan menafsirkan informasi pasar . Bank 
Swissquote tidak berkewajiban untuk memperbarui atau tetap saat ini Informasi yang terkandung dan 
tidak bertanggung jawab atas hasil , keuntungan atau kerugian , berdasarkan informasi ini , secara 
keseluruhan atau sebagian . 
 
Bank Swissquote secara khusus melarang redistribusi materi ini secara keseluruhan atau sebagian 
tanpa izin tertulis dari Bank Swissquote dan Bank Swissquote tidak bertanggung jawab apapun atas 
tindakan pihak ketiga dalam hal ini . © Bank Swissquote 2014 . Hak Cipta Di lindungi.

Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikutip dan digunakan 
untuk penelitian di belakang dokumen ini dapat diandalkan , tidak ada jaminan bahwa itu benar , dan 
Bank Swissquote dan anak perusahaan dapat menerima tanggung jawab apapun sehubungan dengan 
kesalahan atau kelalaian , atau mengenai akurasi , kelengakapan atau kehandalan informasi yang 
terkandung di sini . Dokumen ini bukan merupakan rekomendasi untuk menjual dan / atau membeli 
suatu produk keuangan dan tidak boleh dianggap sebagai ajakan dan / atau tawaran untuk melakukan 
transaksi apapun. Dokumen ini merupakan bagian dari penelitian ekonomi dan tidak dimaksudkan 
sebagai nasihat investasi , atau untuk maeminta berurusan di sekuritas atau jenis lain dari investasi . 
 
Meskipun setiap investasi melibatkan beberapa tingkat risiko , risiko kerugian perdagangan kontrak off 
- exchange forex sangat besar . Oleh karena itu jika Anda mempertimbangkan perdagangan di pasar 
ini , Anda harus menyadari risiko yang terkait dengan produk ini sehingga Anda dapat membuat 
keputusan yang tepat sebelum berinvestasi . Materi yang disajikan di sini tidak dapat dianggap 
sebagai saran atau strategi perdagangan . Bank Swissquote membuat upaya yang kuat untuk 
menggunakan handal , informasi luas , tetapi kami tidak membuat representasi bahwa itu adalah 
akurat atau lengkap . Selain itu, kami memiliki kewajiban untuk memberitahu Anda bila pendapat atau 
data dalam perubahan material ini . Setiap harga yang tercantum dalam laporan ini adalah untuk 
tujuan informasi saja dan tidak mewakili penilaian untuk sekuritas individual atau instrumen lainnya .


