
2. UKRAINA TERAPKAN KEADAAN DARURAT
Keadaan darurat akan mencakup semua wilayah negara kecuali wilayah yang dikuasai separatis
Donetsk dan Luhansk. Dan akan berlangsung selama 30 hari pertama, dengan opsi untuk

diperpanjang 30 hari selanjutnya. Rusia memobilisasi pasukan dengan alasan menjaga
perdamaian ke wilayah Donetsk dan Luhansk.

3. INGGRIS BERDAMAI DENGAN COVID-19
Perdana Menteri (PM) Boris Johnson memutuskan untuk mencabut segala bentuk pembatasan
sosial (sosial distancing) di Inggris. Mulai 24 Februari 22, Inggris mulai berdamai dengan virus

corona dan siap hidup berdampingan, kewajiban karantina, isolasi mandiri, penggunaan
masker, sudah tidak perlu dilakukan. Pemerintah juga tidak lagi menyediakan tes gratis. Warga

juga tidak perlu lagi untuk menunjukkan sertifikat vaksin jika akan bepergian.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 22-Feb 23-Feb %

IHSG 6,861.99 6,920.06 0.85 

LQ45 973.74 985.08 1.17 

S&P 500 4,304.76 4,225.50 (1.84)

Dow Jones 33,596.61 33,131.76 (1.38)

Nasdaq 13,381.52 13,037.49 (2.57)

FTSE 100 7,494.21 7,498.18 0.05 

Hang Seng 23,520.00 23,660.28 0.60 

Shanghai 3,457.15 3,489.15 0.93 

Nikkei 225 26,449.61 - -

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 23-Feb 24-Feb %

USD/IDR 14,365 14,360 (0.03)

EUR/IDR 16,288 16,215 (0.45)

GBP/IDR 19,546 19,443 (0.53)

AUD/IDR 10,402 10,358 (0.42)

NZD/IDR 9,735 9,692 (0.45)

SGD/IDR 10,681 10,657 (0.23)

CNY/IDR 2,270 2,273 0.15 

JPY/IDR 125.40 125.39 (0.01)

EUR/USD 1.1339 1.1292 (0.41)

GBP/USD 1.3607 1.354 (0.49)

AUD/USD 0.7241 0.7213 (0.39)

NZD/USD 0.6777 0.6749 (0.41)

Bond 22-Feb 23-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.50 6.49 (0.11)

INA 10yr (USD) 2.83 2.84 0.21 

UST 10yr 1.94 1.99 2.68 
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 2.18 0.56 

US 7.50 0.60 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,880 6,955 

ID 10 Y 6.46% 6.53%

US 10 Y 1.89% 1.97%

USD / IDR 14,330 14,370 

DJI Dev
Market

3,600 3,750 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,835 3,933 

DJIM China 3,000 3,150 

1. SANKSI EKONOMI KEPADA RUSIA SEMAKIN LUAS
Rusia kini disanksi dari negara-negara barat. Sanksi diberikan Inggris, Uni Eropa (EU), Jerman,
Amerika Serikat (AS), Kanada hingga Jepang. Presiden AS menyebut ini baru tahap awal sanksi.

Hukuman bakal meningkat jika Rusia semakin melanjutkan agresi. Adapun Presiden Rusia
Vladimir Putin menyampaikan kepentingan Rusia tidak dapat dinegosiasikan. Kendati

demikian, Rusia siap untuk mencari solusi diplomatik di tengah ketegangan dengan Barat.

4. KREDIT PERBANKAN TUMBUH DI JAN 2022
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Januari tumbuh 5.5% (yoy)
lebih tinggi dibandingkan Desember 2021 di angka 4.9 persen (yoy). Berdasarkan jenis

penggunaan, peningkatan penyaluran kredit pada Januari 2022 terutama terjadi pada kredit
modal kerja dan kredit konsumsi, sementara kredit investasi masih tumbuh stabil.

5. FX & BONDS MARKET
USD mempertahankan penguatannya menyusul eskalasi ketegangan geopolitik Ukraina dengan
Rusia membuat pelaku pasar lebih beralih ke safe haven asset. Sementara itu, GBP melemah

setelah BoE menyampaikan bahwa mereka tidak berencana untuk terlalu agresif dalam
menaikan suku bunga. Fokus pelaku pasar hari ini ada pada rilis data GDP US Q4 yang

diekspektasikan naik 0.1% dari periode sebelumnya. Selain itu dari obligasi, kemarin volume
perdagangan sangat minimal walaupun tone di pasar sempat risk on. Dari segi harga relative

tidak banyak perubahan. Terlihat beberapa pembeli di pasar namun volume yang tidak besar
ini gagal mendorong imbal hasil ke level yang lebih rendah.

• IHSG berpotensi melanjutkan pengua tan ditengah
koreksi bursa global. Buy on weakness jika
terdapat koreksi ke level support.

• Hari ini spot USD/IDR dibuka di level 14,350-
14,360 dan diprediksi akan bergerak di kisaran
14,330-14,370.

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


