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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 5.30 0.30 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0731

1 Mth 3.5594 0.0818

3 Mth 3.7500 0.1284

6 Mth 3.9069 0.1534

1 Yr 4.0756 0.2241

Bursa Saham Dunia

21-Sep 22-Sep % Change

IHSG 6,060.76 6,108.27 0.78 

LQ 45 851.73 862.18 1.23 

S&P 500 (US) 4,354.19 4,395.64 0.95 

Dow Jones (US) 33,919.84 34,258.32 1.00 

Hang Seng (HK) 24,221.54 - -

Shanghai (CN) - 3,628.49 -

Nikkei 225 (JP) 29,839.71 29,639.40 (0.67)

DAX (DE) 15,348.53 15,506.74 1.03 

FTSE 100 (UK) 6,980.98 7,083.37 1.47 

FX
USD menguat setelah Chairman Fed, Jerome Powell, memberikan sinyal bahwa the Fed akan mulai
mengurangi pembelian asset (tapering) dalam waktu dekat. Kenaikan suku bunga pada tahun 2022

berdasarkan proyeksi yang dirilis pada rapat the Fed semalam. Pada sesi perdagangan hari Rabu
kemarin, spot USDIDR dibuka di level 14,240-14,250. Pada akhir sesi perdagangan Rabu, spot

USDIDR ditutup di level 14,245-14,250.Pagi ini spot USDIDR dibuka pada level 14,240-14,260.

Pasar Obligasi
Pada perdagangan hari Rabu kemarin, pelaku pasar cenderung lebih konservatif menjelang rapat

the Fed, dimana imbal hasil seri obligasi dengan tenor 10 tahun turun 1-2 bps dikarenakan adanya
aksi jual oleh pelaku pasar.

Pasar Saham
Global
Wall Street ditutup menguat, Indeks Dow Jones ditutup naik 1% ke level 34,258.32, S&P 500
berakhir menguat 0.95% ke posisi 4,395.66, dan Nasdaq Composite bertambah 1.02% ke level

14,896.85. Bank sentral AS (The Fed) memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga.
Namun The Fed juga mengatakan bahwa kenaikan suku bunga mungkin saja bisa terjadi lebih cepat

dari yang diharapkan sebelumnya dan mengatakan bahwa jika kemajuan dalam ekonomi berlanjut
seperti yang diharapkan, pengurangan dalam pembelian aset mungkin akan segera dilakukan.

Asia
Bursa Asia kembali ditutup beragam pada perdagangan Rabu (22/9), Shanghai Composite China
berhasil ditutup menguat 0.4% ke level 3,628.49, Namun Nikkei Jepang kembali ditutup melemah

0.67% ke level 29,639.4, kemudian Straits Times Singapura terkoreksi 0.49% ke posisi 3,048.05.
Bank sentral China (PBoC) memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga pinjaman di

level 3.85% dan bertenor 5 tahun di level 4.65%. Bank sentral Jepang (BoJ) juga tetap
mempertahankan suku bunga acuannya di level rendah -0.1%.

Indonesia
IHSG ditutup terapresiasi 0.78% ke level 6,108.27 kembali ke level psikologisnya di 6,100, investor
asing mencatatkan net buy senilai Rp 462.70 miliar. pergerakan IHSG yang terus bergerak di zona

positif terdorong oleh pergerakan indeks regional Asia yang bergerak mixed cenderung menguat
setelah kabar terbaru dari perusahaan properti Evergrande, yang secara resmi menyatakan akan

membayar kewajibannya tepat waktu.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

22-Sep 23-Sep % Change

USD/IDR 14,245 14,250 0.04 

EUR/IDR 16,709 16,664 (0.27)

JPY/IDR 130.20 129.66 (0.41)

GBP/IDR 19,463 19,417 (0.24)

CHF/IDR 15,413 15,372 (0.27)

AUD/IDR 10,326 10,311 (0.14)

NZD/IDR 9,999 9,971 (0.28)

CAD/IDR, 11,133 11,149 0.14 

HKD/IDR 1,830 1,830 0.02 

SGD/IDR 10,532 10,529 (0.02)

Major Currencies

22-Sep 23-Sep % Change

EUR/USD 1.1728 1.1692 (0.31)

USD/JPY 109.41 109.90 0.45 

GBP/USD 1.3665 1.3625 (0.29)

USD/CHF 0.9242 0.9272 0.32 

AUD/USD 0.7250 0.7235 (0.21)

NZD/USD 0.7020 0.6995 (0.36)

USD/CAD 1.2795 1.2782 (0.10)

USD/HKD 7.7850 7.7858 0.01 

USD/SGD 1.3527 1.3534 0.05 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

21-Sep 22-Sep %

INA 10yr (IDR) 6.10 6.10 0.00 

INA 10yr (USD) 2.19 2.17 (0.64)

UST 10yr 1.32 1.30 (1.66)
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HIGHLIGHT NEWS: 
The Fed, kenaikan suku bunga bisa terjadi
lebih cepat dari yang diharapkan, jika
kemajuan dalam ekonomi berlanjut
seperti yang diharapkan.


