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Suku Bunga Bank 
Central

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.59 0.03 

FED RATE 0.25 5.40 0.50 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0749

1 Mth 3.5569 0.0829

3 Mth 3.7500 0.1155

6 Mth 3.9069 0.1484

1 Yr 4.0756 0.2228

Bursa Saham Dunia

03-Sep 06-Sep % Change

IHSG 6,126.92 6,126.94 0.00 

LQ 45 873.92 874.55 0.07 

S&P 500 (US) 4,535.43 - -

Dow Jones (US) 35,369.09 - -

Hang Seng (HK) 25,901.99 26,163.63 1.01 

Shanghai (CN) 3,581.73 3,621.86 1.12 

Nikkei 225 (JP) 29,128.11 29,659.89 1.83 

DAX (DE) 15,781.20 15,932.12 0.96 

FTSE 100 (UK) 7,138.35 7,187.18 0.68 

FX
USD melemah hampir ke level terendahnya dalam satu bulan terakhir terhadap majors pada hari

Senin, karena investor menurunkan ekspektasi Federal Reserve untuk mulai mengurangi
stimulusnya. Sementara itu, rupiah menguat terhadap USD, melanjutkan tren pekan lalu. Spot

dibuka pada 14,255-14,265 danvspot ditutup pada 14,225-14,230. Pagi ini USDIDR dibuka di rate
14,210-14,230.

Pasar Obligasi
Tidak banyak pergerakan pada UST pasca data NFP yang berada di bawah ekspektasi sementara
tingkat upah lebih baik dari yang diharapkan. Beberapa profit taker muncul, namun tidak cukup

kuat untuk menggeser market. FR87 10 tahun tetap di 6.08%, dan fr91 11 tahun di 5.98%.

Pasar Saham
Global
Wall Street libur pada hari Senin kemarin (6/9) karena memperingati Hari Buruh. Sehubugan

dengan memburuknya data tenaga kerja AS, memberikan sentiment positif ke emerging market.
Karena keyakinan investor bahwa kebijakan moneter ekstra longgar AS masih akan bertahan. Ketua

the Fed Jerome Powell sebelumnya mengatakan akan mulai melakukan tapering stimulus akhir
tahun ini, dengan catatan jika data ketenagakerjaan menguat.

Asia
Bursa Asia ditutup menguat setelah pasar kian yakin keberlangsungan kebijakan moneter longgar
di AS. Indeks Nikkei Jepang ditutup naik 1.83% ke level 29,659.89, Shanghai Composite China

tumbuh 1.12% ke 3,621.86, Hang Seng Hong Kong menguat 1.01% ke 26,163.63, Straits Times
Singapura naik 0.56% ke 3,101.08, KOSPI Korea Selatan naik 0.07% ke 3,203.33, Pasar saham China

dan Hong Kong juga ditutup terapresiasi lebih dari 1%, setelah adanya rencana pembuatan bursa
saham baru yang dikhususkan untuk usaha kecil dan menegah (UKM) di China.

Indonesia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin kemarin ditutup menguat tipis, sebesar 0.017
poin, ke level 6,126.93. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang

selama satu minggu kedepan. Pelonggaran diberikan di sektor industri jasa restoran dan pariwisata.
Dimana tempat wisata di wilayah PPKM Level 3 akan dicoba untuk dibuka kembali. Selain itu, para

pengunjung restoran diperbolehkan makan di tempat dengan waktu 1 jam, dan kapasitas keterisian
sebanyak 50%.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

06-Sep 07-Sep % Change

USD/IDR 14,270 14,230 (0.28)

EUR/IDR 16,951 16,910 (0.25)

JPY/IDR 129.93 129.60 (0.25)

GBP/IDR 19,777 19,713 (0.32)

CHF/IDR 15,604 15,567 (0.24)

AUD/IDR 10,614 10,606 (0.08)

NZD/IDR 10,196 10,169 (0.27)

CAD/IDR, 11,383 11,363 (0.18)

HKD/IDR 1,836 1,831 (0.28)

SGD/IDR 10,632 10,606 (0.24)

Major Currencies

06-Sep 07-Sep % Change

EUR/USD 1.1879 1.1883 0.03 

USD/JPY 109.83 109.80 (0.03)

GBP/USD 1.3858 1.3853 (0.04)

USD/CHF 0.9145 0.9141 (0.04)

AUD/USD 0.7438 0.7453 0.20 

NZD/USD 0.7144 0.7146 0.03 

USD/CAD 1.2536 1.2523 (0.10)

USD/HKD 7.7727 7.7734 0.01 

USD/SGD 1.3422 1.3417 (0.04)

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

03-Sep 06-Sep %

INA 10yr (IDR) 6.07 6.07 0.05 

INA 10yr (USD) 2.12 - -

UST 10yr 1.32 1.32 0.00 
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HIGHLIGHT NEWS:
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) diperpanjang selama
satu minggu kedepan, dengan beberapa
pelonggaran. 


