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Suku Bunga Bank 
Central

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.60 (0.04)

FED RATE 0.25 5.40 0.40 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0725

1 Mth 3.5600 0.0870

3 Mth 3.7500 0.1286

6 Mth 3.9063 0.1796

1 Yr 4.0725 0.3323

Bursa Saham Dunia

27-Okt 28-Okt % Change

IHSG 6,602.21 6,524.08 (1.18)

LQ 45 956.82 942.81 (1.46)

S&P 500 (US) 4,551.68 4,596.42 0.98 

Dow Jones (US) 35,490.69 35,730.48 0.68 

Hang Seng (HK) 25,628.74 25,555.73 (0.28)

Shanghai (CN) 3,562.31 3,518.42 (1.23)

Nikkei 225 (JP) 29,098.24 28,820.09 (0.96)

DAX (DE) 15,705.81 15,696.33 (0.06)

FTSE 100 (UK) 7,253.27 7,249.47 (0.05)

FX
Saham Asia turun pada hari Kamis karena pelaku pasar gelisah oleh risiko ketegangan AS-China
yang baru, berpotensi menambah masalah rantai pasokan global yang ada. IDR mencapai level

terendah dalam dua minggu. Kemarin spot dibuka pada 14,190-14,.200 dan ditutup turun 1,18%
dan spot ditutup di 14.190-14.200. Sedangkan spot pagi ini USDIDR dibuka di rate 14,170-14,180.

BONDS
Imbal hasil obligasi Indonesia naik sedikit lebih tinggi 1-3bps karena penurunan di ekuitas US
karena kekhawatiran pertumbuhan yang lebih lambat dari yang diharapkan. Imbal hasil FR80 14y di

6,83% dan FR83 6,99%.

EQUITY
Global
Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat, S&P 500 menguat 0.98% ditutup pada rekor

tertinggi 4,596.42, dan Nasdaq naik 1.39% di 15,448.12, Dow Jones meningkat 0.68% menjadi
35,730.48. Kabar positif dari data klaim tunjangan pengangguran yang berada di angka 281,000,

atau lebih baik dari proyeksi yang memperkirakan di angka 289,000. Selain itu pertumbuhan
ekonomi AS kuartal III-2021 dirilis pada angka 2%, atau melambat dari kuartal sebelumnya yang

tumbuh sebesar 6.7%.

Asia
Mayoritas bursa utama Asia kembali ditutup dengan penurunan, karena investor dikhawatirkan

oleh sentimen krisis likuiditas perusahaan properti China yang masih berlangsung. Indeks Nikkei
Jepang ditutup turun 0.96% ke level 28,820.09, Hang Seng Hong Kong melemah 0.28% ke

25,555.73, Shanghai Composite China turun 1.23% ke 3,518.42, Straits Times Singapura terkoreksi
0.45% ke 3,203.82 dan KOSPI Korsel terdepresiasi 0.53% ke 3,009.55, Sementara itu Bank Sentral

Jepang (BoJ) kembali mempertahankan suku bunga acuannya di level rendah, yakni -0,1%. BoJ juga
memproyeksikan inflasi Jepang jauh di bawah target 2%

Domestik
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup meninggalkan level psikologis 6.600, terkoreksi
1.18% atau 78.1 poin ke 6,524.076. Investor asing berbalik melakukan aksi jual di pasar reguler (net

selll) senilai Rp 467.6 miliar. Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kepala daerah mewaspadai
kenaikan kasus Covid-19 setelah Kasus harian Covid-19 di Indonesia dalam tiga hari terakhir tampak

menunjukkan tren kenaikan. Menyusul kenaikan di sejumlah negara, seperti Singapura dan China.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

28-Okt 29-Okt % Change

USD/IDR 14215 14180 (0.25)

EUR/IDR 16501 16558 0.35 

JPY/IDR 125.08 124.86 (0.18)

GBP/IDR 19537 19561 0.12 

CHF/IDR 15478 15552 0.48 

AUD/IDR 10673 10697 0.23 

NZD/IDR 10198 10190 (0.08)

CAD/IDR, 11490 11474 (0.13)

HKD/IDR 1828 1823 (0.25)

SGD/IDR 10545 10548 0.03 

Major Currencies

28-Okt 29-Okt % Change

EUR/USD 1.1608 1.1678 0.60 

USD/JPY 113.65 113.56 (0.08)

GBP/USD 1.3742 1.3795 0.39 

USD/CHF 0.9182 0.9118 (0.70)

AUD/USD 0.7509 0.7544 0.47 

NZD/USD 0.7174 0.7185 0.15 

USD/CAD 1.2372 1.2359 (0.11)

USD/HKD 7.7773 7.7776 0.00 

USD/SGD 1.3480 1.3443 (0.27)

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

27-Okt 28-Okt %

INA 10yr (IDR) 6.16 6.16 0.08 

INA 10yr (USD) 2.39 2.35 (1.84)

UST 10yr 1.54 1.58 2.53 
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HIGHLIGHT NEWS:
Pertumbuhan ekonomi AS kuartal III-
2021 dirilis pada angka 2%, atau
melambat dari kuartal sebelumnya yang 
tumbuh sebesar 6.7%


