
02. PERDAGANGAN SAHAM EVERGRANDE DIHENTIKAN
Dalam pernyataan singkat kepada Bursa Efek Hong Kong, Evergrande menyebutkan atas
permintaan perusahaan, perdagangan saham perusahaan dihentikan pada 3 Januari 2022.

Kabar lainnya, Pemerintah Provinsi Hainan memerintahkan Evergrande untuk meruntuhkan 39
bangunan yang sedang dalam pekerjaan. Penyebabnya adalah konstruktsi ilegal (tanpa izin)

dan pelanggaran dari aspek lingkungan hidup.

03. AKTIVITAS MANUFAKTUR (PMI) KOREA SELATAN BERADA DI LEVEL OPTIMIS 
Dari Korea Selatan, di mana data aktivitas manufaktur yang tercermin pada Indeks Manajer
Pembelian (PMI) periode Desember 2021 versi Markit tercatat kembali berekspansi. IHS Markit

melaporkan PMI manufaktur Negeri Ginseng naik menjadi 51.9 pada Desember 2021, dari
sebelumnnya pada November2021 di angka 50.9.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 0.25

Stock 30-Des 03-Jan %

IHSG 6,581.48 6,665.31 1.27 

LQ45 931.41 943.32 1.28 

S&P 500 4,778.73 4,796.56 0.37 

Dow Jones 36,398.08 36,585.06 0.51 

Nasdaq 15,741.56 15,832.80 0.58 

FTSE 100 7,403.01 - -

Hang Seng 23,112.01 23,274.75 0.70 

Shanghai 3,619.19 - -

Nikkei 225 28,791.71 - -

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 03-Jan 04-Jan %

USD/IDR 14,275 14,300 0.18 

EUR/IDR 16,205 16,173 (0.20)

GBP/IDR 19,290 19,275 (0.08)

AUD/IDR 10,351 10,303 (0.46)

NZD/IDR 9,757 9,723 (0.35)

SGD/IDR 10,570 10,568 (0.02)

CNY/IDR 2,244 2,244 (0.02)

JPY/IDR 125.21 124.98 (0.18)

EUR/USD 1.1352 1.131 (0.37)

GBP/USD 1.3513 1.3479 (0.25)

AUD/USD 0.7251 0.7205 (0.63)

NZD/USD 0.6835 0.6799 (0.53)

Bond 30-Des 03-Jan %

INA 10yr (IDR) 6.38 6.39 0.13 

INA 10yr (USD) 2.22 2.22 (0.09)

UST 10yr 1.51 1.63 7.96 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 1.87 0.57 

US 6.80 0.80 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,625 6,720 

ID 10 Y 6.36% 6.38%

US 10 Y 1.61% 1.63%

USD / IDR 14,260 14,320 

DJIM World 6,383 6,546 

FTSE Aspac
ex Jpn

4,040 4,125 

DJIM China 3,250 3,400 

01. EMITEN TEKNOLOGI MENDORONG WALL STREET POSITIF DI AWAL TAHUN
Saham-saham teknologi jadi bintang di perdagangan perdana Wall Street pada awal 2022.
Apple Inc menjadi emiten pertama dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 3 triliun. Saham

Apple naik 2.5% dan di atas US$ 3 triliun. Namun yang paling fenomenal adalah Tesla. Harga
saham Tesla naik 12.4%. Penyebabnya adalah pada kuartal IV-2021, produksi mobil Tesla

tercatat 308.600 unit, naik 70% dibandingkan kuartal IV-2020. Sepanjang 2021, produksi mobil
Tesla adalah 936.172 unit atau naik 87% dibandingkan tahun sebelumnya.

04. RILIS DATA INFLASI DAN PMI INDONESIA POSISI DESEMBER 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Desember 2021 terjadi inflasi 0.57% dibandingkan
bulan sebelumnya (mtm). Sedangkan secara tahunan, inflasi tercatat 1.87%. Selain itu, Pada

Desember 2021 aktivitas industri manufaktur Indonesia masih positif. Berdasarkan hasil survei
IHS Markit, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember

sebesar 53.5 atau masih di atas level ekspansif (50).

05. FX & BONDS MARKET 
pelaku pasar juga menantikan FOMC Minutes yang akan rilis di hari Kamis malam mendatang
dimana pelaku pasar berharap mendapatkan petunjuk atas waktu untuk menaikkan tingkat

suku bunga. Dari Obligasi, pemerintah membuka lelang pertama kali tahun ini dan merupakan
lelang pertama sejak 2 bulan terakhir. Pada lelang ini, akan terbit seri FR 93 yang mana adalah

seri benchmark untuk tenor 15 tahun menggantikan FR 88.

• IHSG berpotensi melakukan penguatan
menuju level all time high 6,720, BUY ON
WEAKNESS dapat dilakukan pada area support
6,625.

• Benchma rk DJIMI melanjutkan kenaikan ke
evel 6,546. BUY ON WEAKNESS dapat
dilakukan di sekitar level 6,383.

• Hari ini spot USD/IDR dibuka di 14,280-14,300 
dan diperkirakan bergerak di rentang 14,260-
14,320.


