
02. JERMAN DAN BELANDA BERHASIL TEKAN PENYEBARAN OMICRON
Disaat Inggris dan Prancis mencatat tambahan rekor kasus baru harian covid-19 diatas 100rb.
Namun, Jerman dan Belanda tampak berhasil menjinakkan Omicron dengan melakukan

lockdown. Per 25/12, Belanda mencatatkan kasus harian Covid-19 sebesar 12.564 kasus.
Jumlah ini turun dari sebulan lalu sebesar 23.709 kasus. Sementara Jerman mencatatkan

penambahan kasus harian sebesar 17.248 kasus. Lebih rendah dari tanggal 25/11 sebesar
76.132 kasus.

03. RILIS DATA INFLASI JEPANG, MASIH DIBAWAH TARGET BoJ
Bank sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) melaporkan inflasi dari sektor konsumen, periode
November 2021 naik menjadi 0.6% secara tahunan, dari sebelumnya pada tahun lalu sebesar

0.1%. Meskipun inflasi meninggi, tetapi BOJ tidak akan merubaha kebijakan moneternya
karena inflasi masih jauh dari target yang ditentukan oleh BoJ, yakni di angka 2%.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 23-Des 24-Des %

IHSG 6,555.55 6,562.90 0.11 

LQ45 932.44 930.96 (0.16)

S&P 500 4,725.79 - -

Dow Jones 35,950.56 - -

Nasdaq 15,653.37 - -

FTSE 100 7,373.34 7,372.10 (0.02)

Hang Seng 23,193.64 23,223.76 0.13 

Shanghai 3,643.34 3,618.05 (0.69)

Nikkei 225 28,798.37 28,782.59 (0.05)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 24-Des 27-Des %

USD/IDR 14,200 14,220 0.14 

EUR/IDR 16,083 16,094 0.07 

GBP/IDR 19,046 19,056 0.05 

AUD/IDR 10,281 10,288 0.07 

NZD/IDR 9,680 9,698 0.18 

SGD/IDR 10,450 10,481 0.29 

CNY/IDR 2,229 2,233 0.16 

JPY/IDR 126.17 126.11 (0.04)

EUR/USD 1.1326 1.1318 (0.07)

GBP/USD 1.3413 1.3401 (0.09)

AUD/USD 0.724 0.7235 (0.07)

NZD/USD 0.6817 0.682 0.04 

Bond 23-Des 24-Des %

INA 10yr (IDR) 6.37 6.36 (0.20)

INA 10yr (USD) 2.23 - -

UST 10yr 1.49 1.49 0.00 

S e n i n ,  2 7  D e s e m b e r 2 0 2 1

N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 1.75 0.37 

US 6.80 0.80 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,525 6,570 

ID 10 Y 6.25% 6.40%

US 10 Y 1.41% 1.54%

USD / IDR 14,180 14,230 

DJIM World 6,350 6,470 

FTSE Asia 
Pacific

4,035 4,100 

DJIM China 3,300 3,415 

01. KASUS COVID -19 KEMBALI REKOR DI AMERIKA SERIKAT 
Di Amerika Serikat (AS), kasus Covid-19 mengalami lonjakan yang drastis dan menyentuh
267.269 kasus dalam sehari. Rata-rata tujuh hari kasus harian baru di AS akan melewati puncak

Delta pada periode Agustus - September lalu. Omicron kini menyumbang lebih 90% dari semua
kasus di beberapa wilayah Amerika. Kondisi tersebut membuat United Airlines, Delta Air Lines,

dan Alaska Airlines di Amerika Serikat (AS) membatalkan penerbangan pada malam Natal atau
sepanjang Jumat lalu.

04. BANK INDONESIA : PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2022 4.7% - 5.5%
Bank Indonesia, mengungkapkan sejumlah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi domestik
di tahun depan pada kisaran 4.7% sampai dengan 5.5%. Lebih tinggi dari dari tahun ini di

rentang 3.2% sampai dengan 4%. Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi nasional dan global.

05. FX & BONDS MARKET 
USD sedikit melemah pada perdagangan Jumat pagi di Asia, investor lebih memilih aset
berisiko karena kekhawatiran virulensi varian omicron COVID-19 terus memudar. Sedangkan

JPY mengalami sedikit penguatan yang didukung oleh kabinet Jepang yang menyetujui catatan
anggaran awal sebesar JPY 107.6 triliun. Sedangkan bonds, Perdagangan minggu lalu

merupakan hari yang tenang karena sebagian besarpasar regional libur.

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan
dengan level resistance 6,600. AVERAGING
BUY dengan target 6,670 & 6,750

• Benchma rk DJIMI berpotens i fla t ditengah
libur bursa AS & Eropa

• Pagi ini kurs spot USD/IDR dibuka di level
14,200-14,220 dengan range perdagangan di
14,180-14,230


