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Suku Bunga Bank 
Central̀

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.68 0.32

FED RATE 0.25 5.00 0.60

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0680

1 Mth 3.5588 0.0818

3 Mth 3.7500 0.1248

6 Mth 3.9063 0.1526

1 Yr 4.0963 0.2333

Bursa Saham Dunia

15-Jun 16-Jun % Change

IHSG 6,089.04 6,078.57 (0.17)

LQ 45 895.20 885.11 (1.13)

S&P 500 (US) 4,246.59 4,223.70 (0.54)

Dow Jones (US) 34,299.33 34,033.67 (0.77)

Hang Seng (HK) 28,638.53 28,436.84 (0.70)

Shanghai (CN) 3,556.56 3,518.33 (1.07)

Nikkei 225 (JP) 29,441.30 29,291.01 (0.51)

DAX (DE) 15,729.52 15,710.57 (0.12)

FTSE 100 (UK) 7,172.48 7,184.95 0.17 

Cross Currencies

16-Jun 17-Jun % Change

USD/IDR 14,235 14,260 0.18 

EUR/IDR 17,249 17,287 0.22 

JPY/IDR 129.24 129.52 0.22 

GBP/IDR 20,071 20,077 0.03 

CHF/IDR 15,817 15,865 0.30 

AUD/IDR 10,955 10,967 0.11 

NZD/IDR 10,155 10,172 0.17 

CAD/IDR, 11,716 11,706 (0.08)

HKD/IDR 1,834 1,837 0.17 

SGD/IDR 10,724 10,742 0.16 

Major Currencies

16-Jun 17-Jun % Change

EUR/USD 1.2118 1.2122 0.04 

USD/JPY 110.14 110.10 (0.04)

GBP/USD 1.4100 1.4080 (0.14)

USD/CHF 0.9001 0.8989 (0.13)

AUD/USD 0.7697 0.7691 (0.07)

NZD/USD 0.7134 0.7134 0.00 

USD/CAD 1.2147 1.2182 0.28 

USD/HKD 7.7619 7.7625 0.01 

USD/SGD 1.3274 1.3276 0.02 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

15-Jun 16-Jun %

INA 10yr (IDR) 6.27 6.29 0.18 

INA 10yr (USD) 2.30 2.30 0.26 

UST 10yr 1.49 1.58 5.56 

HIGHLIGHT NEWS:

The Fed mungkin akan mulai menaikan
suku bunga acuan pada tahun 2023, 
lebih cepat dari informasi sebelumnya
yang akan diberlakukan di 2024

FX
USD menguat tajam setelah rapat Federal Reserve, kemarin mayoritas mata uang Asia
diperdagangkan lebih rendah dibandingkan USD. Spot USD/IDR dibuka di level 14,230-14,240 dan

naik hingga ke level 14,265. Terbantu oleh intervensi dari BI, spot ditutup lebih rendah di level
14,240-14,250. Hari ini spot USD/IDR dibuka di level 14,300 - 14,350 dan diperkirakan akan

diperdagangkan di kisaran 14,280–14,360.

Pasar Obligasi
Kurva obligasi tenor 5y dan 10y naik 105bps untuk seri benchmark. Tenor 2y-5y banyak diminati di

pasar dan banyak inflow dari asing untuk tenor-tenor pendek. Tenor 10y menjadi seri paling murah
karena sedikitnya permintaan. Seri off the run memiliki performa lebih baik dari seri benchmark.

Pasar Saham

Global
Wall Street pada perdagangan kemarin ditutup melemah, Dow Jones melemah 0.77% menjadi
34,033.67, S&P 500 berkurang 0.54% menjadi 4,223.70, sedangkan Nasdaq turun 0.24% menjadi

14,039.68. pasar merespon hasil FOMC yang menunjukan The Fed mungkin akan mulai menaikan
suku bunga acuan pada tahun 2023, lebih cepat dari informasi sebelumnya yang akan diberlakukan di

2024. Untuk saat ini The Fed masih mempertahankan suku bunga acuan dan akan terus membeli
obligasi USD120 miliar setiap bulan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Asia
Mayoritas pasar saham Asia ditutup melemah pada perdagangan Rabu (16/6), KOSPI Korea Selatan
ditutup menguat 0.62% ke level 3,278.68. Indeks Nikkei Jepang ditutup melemah 0.51% ke level

29,291.01, Hang Seng Hong Kong turun 0.7% ke 28,436.84, Shanghai Composite China melemah
1.07% ke 3,518.33, dan Straits Times Singapura turun 1.11% ke 3,139.57. Dari data ekonomi China,

produksi industri pada periode Mei 2021 tercatat turun menjadi 8.8%. Sementara, data penjualan
ritel juga tercatat turun menjadi 12.4% pada Mei 2021.

Indonesia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi 0.17% ke level 6.078,56. Sentimen negatif
masih bersumber dari kenaikan kasus Covid-19 terutama di DKI Jakarta, Gubernur menyatakan

bahwa okupansi Wisma Atlet yang digunakan untuk menampung pasien penderita Covid-19 telah
mencapai 75%, dari semula posisi 5 Juni sebanyak 45%. Dimana secara nasional kasus Covid-19 di

Indonesia mencapai 1,927 juta orang.

Source : Bloomberg, CNBC, Kontan, Ipotnews


