
2. JEPANG MENCATATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEPANJANG 2021
Perekonomian Jepang mulai bangkit di tahun 2021 setelah mengalami kontraksi dalam 2 tahun
terakhir. Pemerintah Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 sebesar

5.4% secara tahunan, membalik kontraksi kuartal sebelumnya yang sebesar -2.7%. Hal tersebut
merupakan berita baik untuk Indonesia, karena Jepang merupakan tujuan ekspor terbesar

ketiga nasional.

3. NERACA DAGANG INDONESIA KEMBALI SURPLUS
Neraca perdagangan Indonesia melanjutkan tren surplus pada Januari 2022, sehingga
mencatatkan surplus selama 21 bulan secara beruntun. Pada Januari 2022 tercatat surplus US$

930 juta. Jumlah ini turun dari surplus Desember 2021 sebesar US$ 1.01 miliar. Kinerja ekspor
Indonesia sebesar US$ 19.16 miliar atau naik 25.31% (yoy). Sementara nilai impor Indonesia

adalah US$ 18.23 miliaratau naik 36.77% (yoy).

“Disclaimer: Inform as i yang terkand ung dalam dokume n in i d iamb il d ari sumbe r sebaga imana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danam on Indones ia Tbk beserta

selur uh st aff, karyawan, agen maupun afil ia sinya tidak me njam in b aik ter surat m aupun ter sir at tentan g keakurat an dan kebenaran dari seluruh info rmas i da n ata u data
dalam inf orma si in i. PT Bank Danam on In done sia Tbk besert a selur uh staff, karyawan, agen maupun afi liasinya t idak berta nggung jawab b aik secara la ngsung maupun tid ak

lang sun g ata s keru gia n kon sekuen sia l, kehilang an keunt ungan at au gant i ru gi ya ng mungkin tim bul ata s se gala kon sekuen si h ukum dan atau keu angan terka it de ngan
keakuratan, kelengka pan, kesa lah an, kelala ian dan ketepat an da ri informa si, data dan o pin i yang terka ndung da lam inf orma si ini terma suk d im ana keru gia n yang tim bul

atas kerusakan ya ng did uga muncu l kare na is i d ari info rmas i ter sebu t. Peru bahan ter hadap informa si, data dan at au opin i ya ng te rkandung pada informa si in i dapat
berubah setia p saat ta npa pembe rita huan ter lebih dahu lu. T idak ada bag ian da ri info rmas i in i ya ng bisa diang gap da n atau unt uk ditaf sirka n sebagai rekomendas i,

penawaran, perm inta an, ajak an, sar an ata u prom osi ya ng d ilakuk an ole h PT Bank Danamon Indone sia Tbk untuk melakukan tr ansaksi invest asi atau inst rumen keua ngan
baik ya ng diru juk di s ini ata u sebal iknya. informa si in i bers ifat um um dan hanya d ipers iapk an untuk t ujuan informa si sa ja. Invest or disara nkan untuk meminta saran

profesiona l dar i pen as ihat keua ngan dan /ata u pena seha t hukum sebelum me lakuka n investas i. Terkait per lin dungan hak cipta, info rmas i in i ha nya dit ujuk an unt uk
digu nakan o leh pene rima sa ja da n tid ak dapat dipr oduk si u lang, d idistribus ikan at au d iterbi tkan unt uk tujuan apa pun tanpa sebe lumnya me ndapat per setujuan dari PT

Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 14-Feb 15-Feb %

IHSG 6,734.49 6,807.50 1.08 

LQ45 962.64 975.32 1.32 

S&P 500 4,401.67 4,471.07 1.58 

Dow Jones 34,566.17 34,988.84 1.22 

Nasdaq 13,790.92 14,139.76 2.53 

FTSE 100 7,531.59 7,608.92 1.03 

Hang Seng 24,556.57 24,355.71 (0.82)

Shanghai 3,428.88 3,446.09 0.50 

Nikkei 225 27,079.59 26,865.19 (0.79)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 15-Feb 16-Feb %

USD/IDR 14,285 14,300 0.11 

EUR/IDR 16,168 16,225 0.35 

GBP/IDR 19,342 19,366 0.13 

AUD/IDR 10,189 10,230 0.40 

NZD/IDR 9,465 9,494 0.30 

SGD/IDR 10,607 10,627 0.19 

CNY/IDR 2,248 2,255 0.31 

JPY/IDR 125.05 124.73 (0.26)

EUR/USD 1.1318 1.1346 0.25 

GBP/USD 1.354 1.3543 0.02 

AUD/USD 0.7133 0.7154 0.29 

NZD/USD 0.6626 0.6639 0.20 

Bond 14-Feb 15-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.55 6.53 (0.27)

INA 10yr (USD) 2.88 2.90 0.59 

UST 10yr 1.99 2.04 2.82 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 2.18 0.56 

US 7.50 0.60 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,755 6,860 

ID 10 Y 6.49% 6.53%

US 10 Y 1.90% 2.06%

USD / IDR 14,250 14,300 

DJI Dev
Market

3,720 3,935 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,890 4,040 

DJIM China 3,150 3,250 

1. TENSI GEOPOLITIK MEREDA, PERANG RUSIA DAN UKRAINA SEPERTINYA BATAL 
Tensi geopolitik di Eropa Timur sudah mulai mereda. Laporan terbaru menyebutkan beberapa
tentara Rusia diminta kembali ke pangkalan setelah menyelesaikan latihan. Hal ini membuat

keyakinan bahwa penyelesaian masalah akan diselesaikan melalui jalur diplomasi bukan
perang. Kabar tersebut memberikan sentimen positif ke pasar finansial, terlihat dari bursa

saham Eropa dan Amerika menguat kemarin.

4. KASUS HARIAN COVID-19INDONESIA MENCATATKANREKOR
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, Tambahan 57.049 kasus baru perkemarin,
angka tersebut memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 56.757 pada 15 Juli 2021. Walapun

Kemenkes memastikan pasien Covid-19 yang dirawat di RS terus terkendali secara nasional.
Angka pasien yang dirawat di rumah sakit berada di posisi 33%. Disisi lain, Pemerintah juga

menyatakan bahwa pengetatan aktivitas masyarakat tidak akan diberlakukan lebih jauh lagi.

5. FX & BONDS MARKET
USD melemah setelah berita mengenai Rusia yang dilaporkan menarik beberapa pasukannya
kembali dari perbatasan Ukraina. Pelaku pasar berekspektasi pelemahan USD tidak

berlangsung lama dikarenakan risalah The Fed dari pertemuan Januari, yang akan dirilis pada
hari Rabu, akan mengembalikan fokus pasar ke kebijakan moneter. Sementara dari pasar

obligasi. Kemenkeu kembali melakukan lelang dan mengumpulkan Rp76.7 T. Namun,
Kemenkeu kali ini menyerap lebih sedikit di Rp23 T, sedikit di bawah target mereka Rp25 T.

• IHSG berpotensi melanjutkan pengua tan. strategi
averging buy dapat dilakukan jika indeks bertahan
diatas level 6,730.

• Pada pembukaan perdagangan hari ini, spot
USD/IDR dibuka di 14,275-14,285 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,250-14,300.

• Rekomendasi obligasi seri FR87, FR65, FR91,
INDON 31 New (sesuai ketersediaan)


