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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 0.0866

1 Mth 3.5500 0.0893

3 Mth 3.7500 0.1218

6 Mth 3.9031 0.1550

1 Yr 4.0756 0.2299

Bursa Saham Dunia

04-Aug 05-Aug % Change

IHSG 6,159.04 6,205.42 0.75 

LQ 45 843.46 853.01 1.13 

S&P 500 (US) 4,402.66 4,429.10 0.60 

Dow Jones (US) 34,792.67 35,064.25 0.78 

Hang Seng (HK) 26,426.55 26,204.69 (0.84)

Shanghai (CN) 3,477.22 3,466.55 (0.31)

Nikkei 225 (JP) 27,584.08 27,728.12 0.52 

DAX (DE) 15,692.13 15,744.67 0.33 

FTSE 100 (UK) 7,123.86 7,120.43 (0.05)

FX
GBP menguat setelah Bank Sentral Inggris BOE mengumumkan bahwa tingkat suku bunga tetap di
0.1% dan QE tetap di GBP 895M, namun akan adanya tapering dengan melihat perkembangan

ekonomi kedepannya. Sementara itu, rupiah sedikit tertekan hari ini dan mencapai level 14,365
karena banyak arus keluar dari investor asing. Spot dibuka pada 14,330-14,340 dan Spot bergerak

di kisaran 14,345-14,355 hingga penutupan pasar.Pagi ini USDIDR dibuka di rate 14,365-14,375.

Pasar Obligasi
Beberapa pemegang obligasi membatasi risiko mereka menjelang NFP minggu ini. Imbal hasil

masih stabil di area 1.15%-1.2% , tetapi NFP mungkin menjadi pengubah arah untuk imbal hasil US.
Beberapa bank pemerintah melakukan aksi profit taking dari obligasi 3-6 tahun. Obligasi jangka

pendek sampai menengah masih diminati dibandingkan dengan tenor panjang.

Pasar Saham

Global
Wall Street kembali menguat, indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite berhasil ditutup di level

tertinggi setelah klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) turun. Dow Jones Industrial Average
ditutup naik 0.78% menjadi 35,064.25, S&P 500 menguat 0.60% ke 4,429.1 dan Nasdaq Composite

naik 0.78% ke level 14,895.12. Kementerian Ketenagakerjaan AS melaporkan klaim tunjangan
pengangguran turun 14.000 menjadi 385.000 atau sesuai dengan ekspektasi pasar.

Asia
Mayoritas bursa saham Asia ditutup melemah pada perdagangan Kamis (5/8), di tengah tingginya
pertumbuhan kasus infeksi virus corona di beberapa kawasan. Indeks Nikkei ditutup menguat

0.52% ke level 27,728.12. Sementara sisanya ditutup di zona merah. Indeks Hang Seng Hong Kong
merosot 0.84% ke 26,204.69, Shanghai Composite China melemah 0.31% ke 3,466.55, Straits Times

Singapura terkoreksi 0.25% ke 3,175.1, dan KOSPI Korea Selatan terdepresiasi 0.13% ke 3,276.13. Di
Jepang, otoritas kesehatan setempat melaporkan lonjakan 14,207 kasus baru yang menjadi rekor

tertinggi, dipimpin oleh Tokyo dengan 4.166 kasus.

Indonesia
Kemarin, IHSG ditutup pada posisi 6,205.41, naik 0.75%, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan

ekonomi Indonesia tumbuh impresif pada kuartal II-2021. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh
7.07% dibandingkan kuartal II-2020 (yoy). Lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar pada angka

6.57%.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

05-Aug 06-Aug % Change

USD/IDR 14,340 14,375 0.24 

EUR/IDR 16,977 16,996 0.11 

JPY/IDR 130.76 130.82 0.05 

GBP/IDR 19,921 20,010 0.45 

CHF/IDR 15,805 15,828 0.14 

AUD/IDR 10,590 10,616 0.24 

NZD/IDR 10,104 10,130 0.26 

CAD/IDR, 11,437 11,493 0.48 

HKD/IDR 1,844 1,848 0.23 

SGD/IDR 10,612 10,628 0.16 

Major Currencies

05-Aug 06-Aug % Change

EUR/USD 1.1839 1.1823 (0.14)

USD/JPY 109.66 109.88 0.20 

GBP/USD 1.3892 1.3921 0.21 

USD/CHF 0.9073 0.9082 0.10 

AUD/USD 0.7385 0.7385 0.00 

NZD/USD 0.7046 0.7047 0.01 

USD/CAD 1.2538 1.2506 (0.26)

USD/HKD 7.7766 7.7774 0.01 

USD/SGD 1.3513 1.3525 0.09 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

04-Aug 05-Aug %

INA 10yr (IDR) 6.16 6.17 0.15 

INA 10yr (USD) 2.15 2.15 0.09 

UST 10yr 1.18 1.22 3.55 
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HIGHLIGHT NEWS:

Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh
7.07% dibandingkan kuartal II-2020 (yoy).
Lebih tinggi diba ndingkan ekspektasi
pasar pada angka 6.57%.


