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Suku Bunga Bank 
Central

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.52 0.08 

FED RATE 0.25 5.40 0.90 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0871

1 Mth 3.5519 0.0896

3 Mth 3.7500 0.1238

6 Mth 3.9063 0.1566

1 Yr 4.0800 0.2324

Bursa Saham Dunia

02-Aug 03-Aug % Change

IHSG 6,096.54 6,130.57 0.56 

LQ 45 830.15 838.54 1.01 

S&P 500 (US) 4,387.16 4,423.15 0.82 

Dow Jones (US) 34,838.16 35,116.40 0.80 

Hang Seng (HK) 26,235.80 26,194.82 (0.16)

Shanghai (CN) 3,464.29 3,447.99 (0.47)

Nikkei 225 (JP) 27,781.02 27,641.83 (0.50)

DAX (DE) 15,568.73 15,555.08 (0.09)

FTSE 100 (UK) 7,081.72 7,105.72 0.34 

FX
Kekhawatiran tentang varian Delta virus corona yang akhirnya mendorong para pelaku pasar
menurunkan ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi yang signifikan. Sementara itu, rupiah

menguat terhadap USD dan mencapai level 14,340. Spot dibuka pada 14,370-14,380. Spot
kemudian bergerak lebih rendah ke level 14,350-14,360 dan stabil di sana hingga tengah hari. Spot

ditutup di 14,340-14,350. Pagi ini USDIDR dibuka di rate 14,335-14,345.

Pasar Obligasi
Permintaan yang tinggi pada lelang INDOGB, dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 107T.

Kemenkeu juga menjaga agar penerbitan dalam jumlahyang ditargetkan yaitu sebesar Rp 34T.

Pasar Saham

Global
Wall Street menguat pada Selasa (3/8) dengan indeks S&P 500 mencetak rekor tertinggi. S&P 500

naik 0.82% ke 4,423.15, Dow Jones Industrial Average naik 0.80% ke 35,116.40, dan Nasdaq
Composite naik 0.55% ke 14,761.30. Meski begitu, masih ada kekhawatiran investor atas lonjakan

varian Delta virus corona yang membayangi optimisme laporan pendapatan perusahaan AS.
Namun, kekhawatiran tersebut sedikit mereda setelah CDC mengumumkan bahwa vaksinasi sudah

mencapai 70% dari populasi warga AS.

Asia
Mayoritas bursa saham Asia ditutup melemah (3/8), setelah saham taruhan online dan video game

dikritik pemerintah China pasar pun khawatir bakal ada pengetatan kebijakan kembali. Hang Seng
Hong Kong turun 0.16% ke 26,194.82, Shanghai Composite China terkoreksi 0.47% ke 3,447.99,

Straits Times Singapura turun 0.38% ke 3,149.25, Nikkei Jepang melemah 0.5% ke 27,641.83, KOSPI
menguat 0.44% ke level 3,237.14. Saham raksasa teknologi Tencent Holdings Ltd merosot, setelah

respon untuk memperketat akses anak di bawah umur terkait waktubermain video game.

Indonesia
Kemarin, IHSG ditutup pada 6,130.57, naik 0.56% dari posisi hari sebelumnya. Pelaku pasar

mendukung kebijakan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021. Program tersebut terindikasi efektif
menurunkan laju penyebaran virus Covid-19. Baik dalam hal kasus konfirmasi harian, tingkat kasus

aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase tingkat keterisian rumah sakit. Dalam sepekan terakhir,
tambahan kasus positif harian rata-rata adalah 38.295 orang per hari, Tren penurunan tersebut

membuat pelaku pasar kian yakin bahwa risiko pandemi bisa teratasi.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

03-Aug 04-Aug % Change

USD/IDR 14,380 14,360 (0.28)

EUR/IDR 17,079 17,044 (0.07)

JPY/IDR 131.64 131.68 0.01 

GBP/IDR 19,981 19,992 (0.08)

CHF/IDR 15,886 15,880 0.01 

AUD/IDR 10,591 10,631 (0.06)

NZD/IDR 10,056 10,125 0.25 

CAD/IDR, 11,495 11,458 0.08 

HKD/IDR 1,849 1,847 (0.24)

SGD/IDR 10,628 10,638 (0.17)

Major Currencies

03-Aug 04-Aug % Change

EUR/USD 1.1874 1.1869 0.32 

USD/JPY 109.28 109.05 (0.26)

GBP/USD 1.3897 1.3923 0.31 

USD/CHF 0.9055 0.9043 (0.38)

AUD/USD 0.7367 0.7403 0.38 

NZD/USD 0.6997 0.7051 0.78 

USD/CAD 1.2504 1.2535 (0.53)

USD/HKD 7.7755 7.7756 (0.05)

USD/SGD 1.3529 1.3499 (0.19)

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

02-Aug 03-Aug %

INA 10yr (IDR) 6.19 6.18 (0.21)

INA 10yr (USD) 2.21 2.17 (1.90)

UST 10yr 1.18 1.17 (0.42)
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HIGHLIGHT NEWS:
Dalam sepekan terakhir, tambahan kasus
positif harian rata-rata adalah 38.295, 
Tren penurunan tersebut membuat
investor yakin bahwa risiko bisa teratasi.


