
2. KLAIM PENGANGGURAN AS BERTAMBAH
Departemen Tenaga Kerja melaporkan kenaikan angka klaim pengangguran (jobless claim),
angka klaim pengangguran mingguan berada di 248.000, naik dari pekan sebelumnya dan di

atas perkiraan 218.000 . Sebelumnya Departemen Tenaga Kerja pada awal bulan ini telah
melaporkan kenaikan pekerjaan yang sangat besar pada Januari meskipun ada lonjakan infeksi

karena varian Omicron.

3. EKSPOR JEPANG JAUH DI BAWAH EKSPEKTASI
Rilis data ekspor Jepang untuk bulan Januari 2022 yang jauh di bawah ekspektasi membuat
indeks Nikkei tertekan pada perdagangan kemarin. Berdasarkan data Kementerian Keuangan

Jepang, ekspor bulan Januari 2022 hanya naik 9.6% yoy. Jauh di bawah proyeksi pasar dengan
median pertumbuhan 16.5%. Sedangkan import Jepang naik 39.6% dari perkiraan yang sebesar

37.1%, namun turun dari posisi bulan lalu yang sebesar 41.1%.

“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 16-Feb 17-Feb %

IHSG 6,850.20 6,835.12 (0.22)

LQ45 976.51 973.40 (0.32)

S&P 500 4,475.01 4,380.26 (2.12)

Dow Jones 34,934.27 34,312.03 (1.78)

Nasdaq 14,124.09 13,716.72 (2.88)

FTSE 100 7,603.78 7,537.37 (0.87)

Hang Seng 24,718.90 24,792.77 0.30 

Shanghai 3,465.83 3,468.04 0.06 

Nikkei 225 27,460.40 27,232.87 (0.83)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 17-Feb 18-Feb %

USD/IDR 14,250 14,350 0.70 

EUR/IDR 16,222 16,315 0.57 

GBP/IDR 19,366 19,525 0.82 

AUD/IDR 10,274 10,328 0.52 

NZD/IDR 9,549 9,629 0.84 

SGD/IDR 10,610 10,683 0.69 

CNY/IDR 2,250 2,265 0.67 

JPY/IDR 124.91 125.25 0.27 

EUR/USD 1.1384 1.1369 (0.13)

GBP/USD 1.359 1.3606 0.12 

AUD/USD 0.721 0.7197 (0.18)

NZD/USD 0.6701 0.671 0.13 

Bond 16-Feb 17-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.52 6.52 (0.11)

INA 10yr (USD) 2.88 2.86 (0.76)

UST 10yr 2.04 1.96 (3.78)
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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 6,750 6,860 

ID 10 Y 6.49% 6.53%

US 10 Y 1.97% 2.07%

USD / IDR 14,275 14,385 

DJI Dev
Market

3,720 3,850 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,920 4,000 

DJIM China 3,180 3,260 

1. GEOPOLITIK RUSIA-UKRAINA SEMAKIN MELIBATKAN AS
Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia terkait Ukraina semakin memanas.
Setelah Rusia mengusir Wakil Duta Besar AS Bartle Gorman. Setelah terjadi kontak senjata

antara tentara Ukraina dengan kelompok separatis pro-Rusia. AS melihat hal ini dapat dijadikan
salah satu alasan oleh Rusia untuk masuk ke Ukraina. Sebaliknya Rusia juga menuding AS

malah menjadi pihak yang memanaskan situasi dan memperuncing konflik.

4. TINGGINYA ANGKA INFLASI GLOBAL MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH
Inflasi menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berulang-ulang masalah lonjakan
inflasi di berbagai negara disampaikan baik di depan jajaran kabinet, investor hingga pimpinan

negara di dunia. Karena Inflasi yang melonjak di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat
(AS) dan Inggris telah mengganggu rantai pasok global, ketidaksesuaian pasar tenaga kerja,

serta ketidakstabilan harga.

5. FX & BONDS MARKET
Sesi Asia bergerak cukup volatile menjelang penutupan setelah rilis berita pecahnya konflik
antara Ukraina dengan grup separatis pro Rusia. Sementara USD terhadap IDR melambung

pada hari Kamis setelah laporan berita Rusia tentang tembakan mortir di Ukraina timur
membuat pasar gelisah dan membuat investor beralih ke mata uang safe haven. Dari bonds,

Obligasi pemerintah cenderung tidak berubah dan tidak terlihat arus keluar pasca lelang,
sedangkan Investor lokal terlihat banyak melakukan pembelian di obligasi jangka pendek.

• IHSG berpotensi tertekan akibat adanya sentimen
global. Averaging buy dapat dilakukan selama
indeks dapat bertahan diatas level support.

• Pada pembukaan perdagangan hari ini, spot
USD/IDR dibuka di 14,320-14,350 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,300-14,370.

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


