
2. PENJUALAN RITEL AS POSISI JANUARI NAIK DIATAS EKSPEKTASI
Di sisi data, penjualan ritel naik ke level 3.8% pada Januari, lebih tinggi dari perkiraan yang naik
2.1% pada Januari setelah adanya penurunan 1.9% pada Desember tahun lalu. Kenaikan

penjualan ritel tersebut, dipimpin oleh lonjakan pembelian kendaraan bermotor dan barang
lainnya. Data penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan, memberikan kemungkinan yang

lebih kuat untuk The Fed mulai mengetatkan kebijakan moneternya.

3. TINGKAT INFLASI INGGRIS TERTINGGI SEJAK 30 TAHUN TERAKHIR
Tingkat inflasi Inggris naik secara tahunan mencapai 5.5% di Januari dan menjadi yang tertinggi
sejak 30 tahun. Bank of England (BoE) memprediksikan inflasi akan memuncak pada April di

7.25%. Karena kenaikan sebanyak 54% dalam tagihan energi rumah tangga. BoE sendiri telah
menaikan suku bunganya dua kali sejak Desember, dimana kemungkinan akan dinaikan

kembali menjadi 0.75% - 1% pada pertemuan BoE 17 Maret mendatang.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 15-Feb 16-Feb %

IHSG 6,807.50 6,850.20 0.63 

LQ45 975.32 976.51 0.12 

S&P 500 4,471.07 4,475.01 0.09 

Dow Jones 34,988.84 34,934.27 (0.16)

Nasdaq 14,139.76 14,124.09 (0.11)

FTSE 100 7,608.92 7,603.78 (0.07)

Hang Seng 24,355.71 24,718.90 1.49 

Shanghai 3,446.09 3,465.83 0.57 

Nikkei 225 26,865.19 27,460.40 2.22 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 16-Feb 17-Feb %

USD/IDR 14,300 14,265 (0.35)

EUR/IDR 16,225 16,222 (0.02)

GBP/IDR 19,366 19,366 (0.00)

AUD/IDR 10,230 10,274 0.43 

NZD/IDR 9,494 9,549 0.58 

SGD/IDR 10,627 10,610 (0.16)

CNY/IDR 2,255 2,250 (0.23)

JPY/IDR 124.73 124.91 0.15 

EUR/USD 1.1346 1.1384 0.33 

GBP/USD 1.3543 1.359 0.35 

AUD/USD 0.7154 0.7210 0.78 

NZD/USD 0.6639 0.6701 0.93 

Bond 15-Feb 16-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.53 6.52 (0.15)

INA 10yr (USD) 2.90 2.88 (0.45)

UST 10yr 2.04 2.04 (0.24)
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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 6,810 6,890 

ID 10 Y 6.49% 6.53%

US 10 Y 1.97% 2.07%

USD / IDR 14,230 14,340 

DJI Dev
Market

3,781 3,935 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,915 4,030 

DJIM China 3,180 3,250 

1. THE FED TIDAK MENUNJUKAN AKAN LEBIH AGRESIF DARI EKSPEKTASI PASAR
Dalam rilis notula rapat terbarunya, tidak ada yang menunjukkan The Fed akan lebih agresif
ketimbang ekspektasi pasar. Walaupun tingkat inflasi AS semakin tinggi, namun The Fed tidak

menargetkan seberapa cepat dan seberapa tinggi suku bunga akan dinaikkan. Ini semua akan
tergantung dinamika dari rapat ke rapat. Notula ini membuat investor mengubah posisi,

Mengutip CME FedWatch, pasar menilai kemungkinan kenaikan 25 bps lebih besaryakni 55.7%

4. INFLASI KONSUMEN & PRODUSEN CHINAMENURUN DIBAWAH PERKIRAAN
Investor Asia memperhatikan rilis data inflasi China. Inflasi konsumen (IHK) China periode
Januari naik 0.9% dibandingkan dengan tahun lalu, sedikit lebih rendah dari ekspektasi sebesar

1.0%. Adapun inflasi level produsen (PPI) China di Januari juga di bawah ekspektasi. Indeks
harga produsen di bulan Januari naik 9.1% lebih rendah dari estimasi sebesar 9.5%. Penurunan

tingkat inflasi di China terjadi ditengah kenaikan tingkat inflasi secara global.

5. FX & BONDS MARKET
USD melemah pada perdagangan kemarin setelah Para pelaku pasar melihat kebijakan The Fed
tidak se-hawkish yang di ekspektasikan. Mata uang Asia sebagian besar bergerak bervariasi

pada perdagangan Rabu karena meredanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina
membuat pasar mulai memilih aset berisiko. Sementara itu, Obligasi tenor panjang mulai

bergerak, dimana FR92 diperdagangkan 6.9% bergerak 4bps, dan beberapa obligasi tenor 10
tahun seperti FR87 dan FR82 mulai banyak penawaran yang terlihat karena permintaan asing.

• IHSG berpotensi mixed ditengah koreksi bursa AS.
Averging buy dapat dilakukan selama indeks
dapat bertahan diatas level 6,735. sedangkan
prof it taking dapa t dilakukan jika indeks menuju
level all time high 6,874.

• Pada pembukaan perdagangan hari ini, spot
USD/IDR dibuka di 14,255-14,265 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,225-14,280.

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


