
02. NEGARA-NEGARA EROPA MULAI MELONGGARKAN KEBIJAKAN COVID-19
Beberapa negara Eropa mulai mencabut pembatasan Covid-19. Langkah ini dilakukan
mengingat kasus yang sudah melalui puncak dan angka vaksinasi, termasuk booster, yang

cukup tinggi. Negara-negara tersebut antara lain, Inggris, Denmark, Irlandia dan Belanda.
Terbaru, ini dilakukan Prancis dan Norwegia. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

meminta negara-negara dunia tetap hati-hati dalam melakukan pelonggaran. Sehingga
kebijkan yang dilakukan Eropa itu tidak dapat langsung diterapkan negara lainnya

03. PMI INDONESIA JANUARI 2022, MASUK ZONAEKSPANSIF
Data Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia bulan Januari’22 yang berada di
level 53.7 berdasarkan survei IHS Markit. Angka tersebut naik dibanding Desember tahun lalu

yang mencapai 53.5. PMI Manufaktur Indonesia pada Januari 2022 melampaui PMI
Manufaktur rata-rata negara ASEAN.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 31-Jan 02-Feb %

IHSG 6,631.15 6,707.65 1.15 

LQ45 939.63 947.89 0.88 

S&P 500 4,515.55 4,589.38 1.64 

Dow Jones 35,131.86 35,629.33 1.42 

Nasdaq 14,239.88 14,417.55 1.25 

FTSE 100 7,464.37 7,583.00 1.59 

Hang Seng 23,802.26 - -

Shanghai - - -

Nikkei 225 27,001.98 27,533.60 1.97 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 02-Feb 03-Feb %

USD/IDR 14,340 14,380 0.28 

EUR/IDR 16,174 16,251 0.47 

GBP/IDR 19,399 19,512 0.58 

AUD/IDR 10,236 10,243 0.07 

NZD/IDR 9,535 9,533 (0.02)

SGD/IDR 10,629 10,664 0.32 

CNY/IDR 2,254 2,260 0.28 

JPY/IDR 125.80 126.16 0.29 

EUR/USD 1.1279 1.1301 0.20 

GBP/USD 1.3528 1.3569 0.30 

AUD/USD 0.7138 0.7123 (0.21)

NZD/USD 0.6649 0.6629 (0.30)

Bond 31-Jan 02-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.54 - -

INA 10yr (USD) 2.69 2.70 0.33 

UST 10yr 1.78 1.78 (0.11)

K a m i s ,  0 3  F e b r u a r i 2 0 2 2

N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 2.18 0.56 

US 7.00 0.50 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,650 6,740 

ID 10 Y 6.42% 6.45%

US 10 Y 1.71% 1.80%

USD / IDR 14,350 14,400 

DJI Dev
Market

3,936 4,045 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,820 3,925 

DJIM China 3,100 3,290 

01. WALL STREET MENGUAT TERDORONG LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
Wall Street sukses menguat 4 hari beruntun, saat ini kenaikan disupport oleh kinerja
pendapatan dan laba positif dari induk Google Alphabet. Saham Alphabet induk Google Naik

7.3% setelah angka kuartalannya melampaui ekspektasi analis. Perusahaan juga
mengumumkan pemecahan saham (stock split) 20:1 sehingga akan membuatnya lebih menarik

bagi investor ritel.

04. INFLASI INDONESIA JANUARI 2022MASIH DALAM TARGET BANK INDONESIA
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2022 naik 0.56%
secara bulanan (mom) dan 2.18% (yoy). Dengan kenaikan tersebut, inflasi Indonesia tetap

berada di rentang target sasaran Bank Indonesia (BI) di 2-4%. Bank Indonesia menyatakan suku
bunga masih tetap akan dipertahankan sampai kenaikan inflasi melewati target.

05. FX & BONDS MARKET
Tingkat Inflasi zona Eropa (YoY) dirilis naik di 5.1% dari periode sebelumnya di 5%. Tingkat
inflasi ini melebihi target inflasi 2% Bank Sentral Eropa (ECB). EUR bergerak sedikit menguat

terhadap USD paska rilis data inflasi, dimana pelaku pasar berharap ECB akan melakukan
pengetatan kebijakan pada rapatnya hari ini. Spot USD/IDR bergerak ke 14,360 sebelum

akhirnya ditutup di level 14,355-14,365. Dari hasil lelang obligasi kemarin, Permintaan yang
masuk untuk lelang Obligasi Indonesia mencapai Rp 72 Triliun pada hari dan penyerapan oleh

Kementrian Keuangan adalah sebesar Rp 25 Trilun.

• IHSG diperkirakan akan mengalami prof it taking
setelah mencapai level psikologis 6,700 pada
perdagangan kemarin, averaging buy dapat
dilakukan di sekitar level support dengan target
resistance di 6,730.

• Pada pembukaan perdagangan hari ini, spot 
USD/IDR dibuka di 14,360-14,380 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,350-14,400.

• Rekomendasi obligasi seri FR87, FR65, (sesuai
ketersediaan)


