
2. INFLASI AMERIKA NAIK KE 7.9%
Inflasi AS per Februari meningkat sebesar 7.9% (Yoy), menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun
terakhir dan melampaui ekspektasi ekonom di 7.8%. Harga pangan dan makanan rumah naik

masing-masing 1% dan 1.4%. Adapun, harga energi naik 3.5%. Sejauh ini pasar sepenuhnya
mengharapkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan

Fed minggu depan.

4. INDEKS PENJUALAN RILL INDONESIA
Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan ritel melambat pada Februari, tercermin
dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2022 yang sebesar 202.8, atau tetap tumbuh 14.5%

(yoy), namun tak setinggi pertumbuhan bulan Januari yang sebesar 15.2%. perlambatan terjadi
pada kelompok Suku Cadang serta Makanan, Minuman dan Tembakau.

“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 09-Mar 10-Mar %

IHSG 6,864.44 6,924.01 0.87 

LQ45 993.38 997.14 0.38 

S&P 500 4,277.88 4,259.52 (0.43)

Dow Jones 33,286.25 33,174.07 (0.34)

Nasdaq 13,255.55 13,129.96 (0.95)

FTSE 100 7,190.72 7,099.09 (1.27)

Hang Seng 20,627.71 20,890.26 1.27 

Shanghai 3,256.39 3,296.09 1.22 

Nikkei 225 24,717.53 25,690.40 3.94 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 10-Mar 11-Mar %

USD/IDR 14,310 14,315 0.03 

EUR/IDR 15,817 15,744 (0.46)

GBP/IDR 18,832 18,744 (0.47)

AUD/IDR 10,439 10,514 0.72 

NZD/IDR 9,754 9,819 0.67 

SGD/IDR 10,524 10,524 (0.00)

CNY/IDR 2,264 2,263 (0.04)

JPY/IDR 124.32 124.09 (0.19)

EUR/USD 1.1053 1.0998 (0.50)

GBP/USD 1.316 1.3094 (0.50)

AUD/USD 0.7295 0.7345 0.69 

NZD/USD 0.6816 0.6859 0.63 

Bond 09-Mar 10-Mar %

INA 10yr (IDR) 6.75 6.71 (0.62)

INA 10yr (USD) 3.01 2.96 (1.53)

UST 10yr 1.95 1.99 1.69 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 2.06 (0.02)

US 7.90 0.80 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,840 6,950 

ID 10 Y 6.73% 6.86%

US 10 Y 1.92% 2.05%

USD / IDR 14,250 14,330 

DJI Dev
Market

3,525 3,735 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,665 3,780 

DJIM China 2,700 2,850 

1. PEMBICARAAN DAMAI RUSIA –UKRAINA KEMBALI GAGAL 
Untuk kesekian kalinya, pertemuan antara Rusia dan Ukraina melalui menteri luar negerinya
yang kali ini di fasilitasi oleh Turki, kembali menemui kegagalan. diskusi antara Menlu Rusia

Sergey Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba hanya berlangsung sekitar 1,5 jam. Tidak ada
kesepakatan mengenai gencatan senjata maupun pembukaan jalur pengungsian. Kegagalan

tersebut kembali menaikan harga komoditas energi dan pangan.

3. BANK SENTRAL EURO MASIH MEMPERTAHANKAN SUKU BUNGA ACUAN
European Central Bank (ECB) mempertahankan suku bunga acuannya, namun ECB mengatakan
akan mengakhiri program pembelian obligasi pada kuartal III tahun ini. Namun penghentian

pembelian obligasi tersebut disaat ekonomi sudah lebih baik. Bulan Februari 2022, inflasi di EU
tercatat mencapai 5.8%.

5. FX & BONDS MARKET
AUD cenderung mengalami penguatan pada hari Kamis dikarenakan KTT Rusia-Ukraina yang
diadakan di Turki berakhir tanpa hasil yang diikuti dengan peningkatan harga komoditas.

Gubernur RBA Lowe juga memperingatkan bahwa lonjakan harga komoditas kemungkinan akan
mengangkat inflasi tetapi menekankan bahwa Dewan masih memiliki ruang untuk bersabar

sebelum menaikkan suku bunga. Sementara itu, dari sisi pasar obligasi. Risiko ketegangan cukup
mereda dikarenakan pasar telah memperhitungkan kerugian dan mulai untuk memasuki kembali

ke aset berisiko. Yield Surat Berharga Indonesia tenor 10-tahun turun 6bps yang sebagian besar
dibeli lokal dan asing.

• Saat ini IHSG bergerak di level bawah da ri uptrend
channel. BUY ON WEAKNESS dapat dilakukan di
area level support.

• USDIDR hari ini dibuka di level 14,290-14,315 dan
range berada 14,280-14,330.

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


