
02. BANK SENTRAL INGGRIS KEMBALI MENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN
Bank of England (BOE) kembali menaikkan suku bunga yang jauh lebih agresif atau sebanyak 50
bps-menjadi 0.75%, setelah sebelumnya pada Desember lalu BOE telah menaikan sebesar

10bps. Kenaikan dilakukan untuk menahan Inflasi yang naik ke level tertinggi dalam 30 tahun
pada bulan Desember akibat kenaikan biaya energi serta permintaan kuat yang diiringi

masalah rantai pasokan terus berlanjut menjadikan harga barang-barang ikut naik signifikan.

03. PMI KOREA SELATAN JANUARI 2022MASIH EKSPANSIF
Sektor manufaktur Korea Selatan masih bertumbuh, karena output industri dan pesanan baru
yang meningkat, meski masih dibebani oleh belum pulihnya rantai pasokan. IHS Markit

melaporkan Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Manager's Index/PMI) periode Januari
2022 naik menjadi 52.8, dari sebelumnya pada Desember tahun lalu di angka 51.9. Nilai PMI di

atas 50 menunjukan kondisi manufaktur Korsel mengalami ekspansi.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 02-Feb 03-Feb %

IHSG 6,707.65 6,683.85 (0.35)

LQ45 947.89 945.94 (0.21)

S&P 500 4,589.38 4,477.44 (2.44)

Dow Jones 35,629.33 35,111.16 (1.45)

Nasdaq 14,417.55 13,878.82 (3.74)

FTSE 100 7,583.00 7,528.84 (0.71)

Hang Seng - - -

Shanghai - - -

Nikkei 225 27,533.60 27,241.31 (1.06)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 03-Feb 04-Feb %

USD/IDR 14,380 14,385 0.03 

EUR/IDR 16,251 16,472 1.36 

GBP/IDR 19,512 19,575 0.32 

AUD/IDR 10,243 10,261 0.18 

NZD/IDR 9,533 9,592 0.62 

SGD/IDR 10,664 10,702 0.36 

CNY/IDR 2,260 2,261 0.03 

JPY/IDR 126.16 125.62 (0.43)

EUR/USD 1.1301 1.1451 1.33 

GBP/USD 1.3569 1.3608 0.29 

AUD/USD 0.7123 0.7133 0.14 

NZD/USD 0.6629 0.6668 0.59 

Bond 02-Feb 03-Feb %

INA 10yr (IDR) - 6.54 -

INA 10yr (USD) 2.70 2.70 (0.30)

UST 10yr 1.78 1.83 3.15 
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Indonesia 2.18 0.56 

US 7.00 0.50 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,645 6,720 

ID 10 Y 6.43% 6.47%

US 10 Y 1.79% 1.90%

USD / IDR 14,370 14,400 

DJI Dev
Market

3,820 3,990 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,900 3,950 

DJIM China 3,100 3,210 

01. META PLATFORM, MENCATAT REKOR PENURUNAN KAPITALISASI PASAR 
Saham Meta Platform yang merupakan induk dari Facebook Meta ditutup turun lebih dari 26%,
karena perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah dari

perkiraan. Meta Platform kehilangan kapitalisasi pasar Rp 3.409 triliun, penurunan kapitalisasi
tersebut merupakan penurunan terbesar dalam satu hari perdagangan dalam sejarah pasar

saham Amerika Serikat.

04. PRESIDEN JOKOWI MEMINTA UNTUK MENGEVALUASI LEVEL PPKM
Menyikapi kenaikan sigifikan kasus baru covid-19, dimana per kemarin dilaporkan tambahan
sebanyak 27.197. Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah khusus kepada

Koordinator PPKM Jawa & Bali Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga
Hartarto selaku Koordinator PPKM luar Jawa & Bali untuk merespons lonjakan kasus Covid-19

dan segera mengevaluasi level PPKM. Pengetatan dalam pelaksanaan PPKM dapat memberikan
sentimen negatif bagi pasar saham dan pasar keuangan Indonesia.

05. FX & BONDS MARKET
Initial Jobless Claim US secara tak terduga berkontraksi menjadi 238 ribu, lebih baik dari yang
diantisipasi 245 ribu. Namun, paska rilis ADP di Rabu malam yang menurun dibawah

ekspektasi, investor kembali fokus menantikan data NFP di Jumat malam dan membuat USD
bergerak melemah terhadap majors. Sementara tidak banyak perdagangan di pasar Obligasi

Indonesia selain permintaan terhadap seri Obligasi FR87 dan obigasi seri benchmark.

• IHSG diperkirakan mengalami tekanan akibat
sentimen negatif pasar global, strategi averaging
buy dapat dilakukan pada level support dengan
target resistance disekitar level 6,720.

• Pada pembukaan perdagangan ha ri ini spot
USD/IDR dibuka di 14,370-14,385 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,370-14,400.

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


