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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 0.0711

1 Mth 3.5600 0.0848

3 Mth 3.7500 0.1158

6 Mth 3.9069 0.1498

1 Yr 4.0756 0.2231

Bursa Saham Dunia

08-Sep 09-Sep % Change

IHSG 6,026.02 6,068.22 0.70 

LQ 45 856.60 871.85 1.78 

S&P 500 (US) 4,514.07 4,493.28 (0.46)

Dow Jones (US) 35,031.07 34,879.38 (0.43)

Hang Seng (HK) 26,320.93 25,716.00 (2.30)

Shanghai (CN) 3,675.19 3,693.13 0.49 

Nikkei 225 (JP) 30,181.21 30,008.19 (0.57)

DAX (DE) 15,610.28 15,623.15 0.08 

FTSE 100 (UK) 7,095.53 7,024.21 (1.01)

FX
USD menguat pada hari Kamis karena keraguan atas kekuatan ekonomi global meredam sentimen
terhadap asset berisiko, sementara euro stabil menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa di hari ini

yang diharapkan menghasilkan pengurangan stimulus. Rupiah bergerak sideways antara 14,260-
14,280. Spot dibuka pada 14,270-14,280. Spot ditutup di 14,255-14,260. Pagi ini USDIDR dibuka di

rate 14,240-14,250.

Pasar Obligasi
INDOGB ditutup sedikit lebih lemah dibandingkan hari sebelumnya, dan kurva imbal hasil

cenderung mendatar. Terlihat beberapa profit taker pada seri 10 tahun setelah pembukaan sesi
London dan IDR menguat. investor juga memperpanjang durasi ke tenor 10 tahun hingga 15 tahun.

Kurva 10 tahun diperdagangkan di 6.16%. Penjual sebagian besar didominasi oleh pihak asing.
Imbal hasil rata-rata naik 2-4bps.

Pasar Saham
Global
Wall Street ditutup melemah pada perdagangan kemarin, Indeks Dow Jones Industrial Average
drop 151.7 poin ke 34,879.38. Indeks S&P 500 tertekan 0.46% ke 4,493.28, sedangkan Nasdaq turun

0.25% menjadi 15,248.25. Klaim tunjangan pengangguran mingguan per pekan lalu dilaporkan
hanya sebesar 310.000, atau lebih baik dari polling Dow Jones yang ekspektasi angka 335.000

orang. Capaian itu melanjutkan perbaikan yang dicetak pekan sebelumnya sebanyak 340.000 klaim.

Asia
Bursa Asia ditutup beragam pada perdagangan Kamis (9/9). Indeks Shanghai Composite China

berhasil ditutup menguat 0.49% ke level 3,693.13, Straits Times Singapura naik tipis 0.09% ke
3,071.7, Sementara untuk indeks Nikkei Jepang ditutup melemah 0.57% ke level 30,008.19, Hang

Seng Hong Kong turun 2.3% ke 25,716, dan KOSPI Korea Selatan melemah 1.53% ke posisi 3,114.7.
Dari data ekonomi China, inflasi bulan Agustus sebesar 0.1% mom atau 0.8% yoy, menurun dari

perkiraan dan posisi Juli yaitu sebesar 1%.

Indonesia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup dengan apresiasi 0.70% ke level 6,068.2. BI

melaporkan penjualan ritel yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Juli 2021 berada di
angka 188.5. Dibandingkan secara tahunan, angka indeks penjualan ritel Juli 2021 yang tercatat

-2.9%.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

09-Sep 10-Sep % Change

USD/IDR 14,290 14,260 (0.21)

EUR/IDR 16,894 16,857 (0.22)

JPY/IDR 129.72 129.91 0.14 

GBP/IDR 19,674 19,733 0.30 

CHF/IDR 15,511 15,546 0.23 

AUD/IDR 10,516 10,502 (0.13)

NZD/IDR 10,137 10,125 (0.13)

CAD/IDR, 11,255 11,264 0.08 

HKD/IDR 1,837 1,834 (0.21)

SGD/IDR 10,616 10,617 0.01 

Major Currencies

09-Sep 10-Sep % Change

EUR/USD 1.1821 1.1823 0.02 

USD/JPY 110.16 109.77 (0.35)

GBP/USD 1.3767 1.3838 0.52 

USD/CHF 0.9215 0.9173 (0.46)

AUD/USD 0.7358 0.7366 0.11 

NZD/USD 0.7093 0.7100 0.10 

USD/CAD 1.2696 1.2660 (0.28)

USD/HKD 7.7769 7.7770 0.00 

USD/SGD 1.3461 1.3431 (0.22)

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

08-Sep 09-Sep %

INA 10yr (IDR) 6.11 6.15 0.56 

INA 10yr (USD) 2.13 2.11 (0.71)

UST 10yr 1.34 1.30 (3.06)
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HIGHLIGHT NEWS:

BI melaporkan penjualan ritel yang 
tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) 
pada Juli 2021 berada di angka 188.5


