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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 0.50 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0863

1 Mth 3.5563 0.0965

3 Mth 3.7500 0.1228

6 Mth 3.9063 0.1563

1 Yr 4.0756 0.2396

Bursa Saham Dunia

10-Aug 11-Aug % Change

IHSG 6,088.41 - -

LQ 45 832.33 - -

S&P 500 (US) 4,436.75 4,447.70 0.25 

Dow Jones (US) 35,264.67 35,484.97 0.62 

Hang Seng (HK) 26,605.62 26,660.16 0.20 

Shanghai (CN) 3,529.93 3,532.62 0.08 

Nikkei 225 (JP) 27,888.15 28,070.51 0.65 

DAX (DE) 15,770.71 15,826.09 0.35 

FTSE 100 (UK) 7,161.04 7,220.14 0.83 

FX
Spot USD/IDR dibuka pada 14,380-14,390 dan pertama kali diperdagangkan pada 14,390. Namun
bank sentral melakukan intervensi menggunakan instrumen DNDF. Spot kemudian stabil antara

14,395-14,405 hingga sore hari. Tapi mendekati waktu penutupan, spot diambil di 14,410. Spot
akhirnya ditutup di 14,400-14,410. Hari ini USDIDR dibuka di 14,390-14,410 dan bergerak di kisaran

14,380-14,430.

Pasar Obligasi
Indon terlihat sedikit tertekan dengan kenaikan imbal hasil UST menjadi 1.32% pada Selasa lalu,

setelah komentar hawkish pejabat Fed mengenai imbal hasil saat ini. Sedangkan untuk obligasi IDR
terlihat beberapa pelaku pasar beralih dari obligasi lama ke obligasi baru. Akibatnya, FR91 10 tahun

baru ditawar dengan baik dan masih mencari penawaran.

Pasar Saham

Global
Kemarin, Dow Jones (DJIA) ditutup menguat 0.62% ke level 35,484.97 dan kembali mencetak rekor

terbarunya, sedangkan S&P 500 bertambah 0.25% ke level 4,447.7. Namun, Nasdaq Composite
ditutup melemah 0.16% ke posisi 14,765.13. Inflasi AS yang tercermin pada IHK per Juli tidak

berubah dari posisi Juni yaitu sebesar 5.4% (tahunan), atau sedikit di atas proyeksi ekonom yang
memperkirakan angka 5.3%. Inflasi bulanan di level 0.5% atau sesuai ekspektasi pasar.

Asia
Mayoritas bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan Rabu (11/8), Indeks Nikkei Jepang
ditutup menguat 0.65% ke level 28,070.51, Hang Seng Hong Kong bertambah 0.2% ke 26,660.16,

dan Shanghai Composite China naik 0.08% ke 3,532.62. Sedangkan Indeks KOSPI turun 0.7% ke level
3.220,62 dan Straits Times terkoreksi 0.85% ke 3,180. Bursa Asia cenderung mengikuti pergerakan

bursa saham AS, setelah rencana paket infrastruktur senilai US$ 1 triliun disahkan oleh Senat AS.
Paket tersebut, mencakup budget senilai US$ 550 miliar dalam pengeluaran baru untuk

transportasi dan broadband.

Indonesia
Perdagangan pasar modal domestik kemarin libur, namun IHSG pada perdagangan Selasa lalu

ditutup melemah 0.64% ke level 6,088.41 keluar dari zona psikologis di 6.100. Bank Indonesia (BI)
mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Juli 2021 menurun di posisi 80.2. Level ini

berada di bawah posisi bulan Juni 2021 yang masih berada di area optimistis yakni 107.4.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

10-Aug 12-Aug % Change

USD/IDR 14,400 14,410 0.07 

EUR/IDR 16,897 16,916 0.11 

JPY/IDR 130.53 130.53 (0.00)

GBP/IDR 19,927 19,988 0.31 

CHF/IDR 15,649 15,632 (0.10)

AUD/IDR 10,539 10,616 0.73 

NZD/IDR 10,044 10,139 0.94 

CAD/IDR, 11,440 11,516 0.66 

HKD/IDR 1,850 1,852 0.11 

SGD/IDR 10,606 10,617 0.10 

Major Currencies

10-Aug 12-Aug % Change

EUR/USD 1.1734 1.1739 0.04 

USD/JPY 110.32 110.40 0.07 

GBP/USD 1.3837 1.3870 0.24 

USD/CHF 0.9203 0.9218 0.16 

AUD/USD 0.7320 0.7367 0.64 

NZD/USD 0.6975 0.7036 0.87 

USD/CAD 1.2589 1.2513 (0.60)

USD/HKD 7.7827 7.7798 (0.04)

USD/SGD 1.3579 1.3573 (0.04)

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

10-Aug 11-Aug %

INA 10yr (IDR) 6.26 0.00 -

INA 10yr (USD) 2.20 2.21 0.50 

UST 10yr 1.35 1.33 (1.41)
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HIGHLIGHT NEWS:
Inflasi AS per Juli tidak berubah dari posisi
Juni yaitu sebesar 5.4% (tahunan), atau
sedikit di atas proyeksi ekonom yang 
memperkirakan angka 5.3%


