
2. PERUSAHAAN ASING MULAI MENINGGALKAN BISNIS DI RUSIA
Perusahaan terbesar di dunia telah meninggalkan atau mengurangi operasi mereka di Rusia.
Eksodus besar-besaran tersebut mempengaruhi setiap sudut ekonomi, dari kekayaan energinya

yang besar melalui otomotif, keuangan, ritel, hiburan dan makanan cepat saji. Ini membuat
Rusia kehilangan investasi baru,produk dan layanan yang telah ada selama ini.

4. PPN AKAN NAIK MENJADI 11%
Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan akan tetap meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) menjadi 11%. Peningkatan PPN akan berlaku mulai 1 April 2022. meskipun kebutuhan

sembako tidak dikenakan PPN oleh pemerintah, tapi dikhawatirkan ini adalah momentum
penjual untuk menaikan harga barang. Selain itu kondisi ramadhan juga berpotensi menaikan

harga pangan dan non pangan.
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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 10-Mar 11-Mar %

IHSG 6,924.01 6,922.60 (0.02)

LQ45 997.14 997.70 0.06 

S&P 500 4,259.52 4,204.31 (1.30)

Dow Jones 33,174.07 32,944.19 (0.69)

Nasdaq 13,129.96 12,843.81 (2.18)

FTSE 100 7,099.09 7,155.64 0.80 

Hang Seng 20,890.26 20,553.79 (1.61)

Shanghai 3,296.09 3,309.75 0.41 

Nikkei 225 25,690.40 25,162.78 (2.05)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 11-Mar 14-Mar %

USD/IDR 14,315 14,320 0.03 

EUR/IDR 15,744 15,622 (0.77)

GBP/IDR 18,744 18,636 (0.58)

AUD/IDR 10,514 10,391 (1.18)

NZD/IDR 9,819 9,709 (1.12)

SGD/IDR 10,524 10,482 (0.40)

CNY/IDR 2,263 2,253 (0.47)

JPY/IDR 124.09 122.40 (1.36)

EUR/USD 1.0998 1.0909 (0.81)

GBP/USD 1.3094 1.3014 (0.61)

AUD/USD 0.7345 0.7256 (1.21)

NZD/USD 0.6859 0.6780 (1.15)

Bond 10-Mar 11-Mar %

INA 10yr (IDR) 6.71 6.68 (0.33)

INA 10yr (USD) 2.96 3.03 2.30 

UST 10yr 1.99 1.99 0.30 
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 2.06 (0.02)

US 7.90 0.80 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,875 6,970 

ID 10 Y 6.65% 6.80%

US 10 Y 1.95% 2.06%

USD / IDR 14,260 14,350 

DJI Dev
Market

3,525 3,715 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,665 3,770 

DJIM China 2,580 2,750 

1. KONDISI TERKINI PERANG RUSIA – UKRAINA 
Presiden Rusia, Vadimir Putin, mengatakan ada "arah posisitif di beberapa bagian" dalam
pembicaraan dengan Ukraina. Sementara itu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy

mengatakan perang dengan Rusia sudah mencapai "titik balik stretegis". Meski demikian, Di
laporkan pasukan Rusia sudah berada sekitar 15 kilometer dari Kyiv dan pihak Ukraina menuduh

pasukan militer Rusia menculik Wali Kota Melitopol.

3. SENTIMEN KONSUMEN AS BULAN MARET MENURUN
Sentimen konsumen AS turun lebih dalam dari perkiraan pada awal Maret karena harga bensin
naik ke rekor tertinggi setelah perang Rusia melawan Ukraina. Indeks sentimen konsumen

Universitas Michigan turun ke 59.7 di bulan Maret, turun dari 62.8 di bulan Februari. Yang
merupakan terendah sejak September 2011.

5. FX & BONDS MARKET
USD menguat tipis jelang pertemuan Federal Reserve. The Fed akan mengadakan pertemuan
untuk penentuan kebijakan Fed Rate pada minggu ini. Rilis data inflasi terakhir yang cukup

tinggi semakin menegaskan bahwa Fed akan memperketat kebijakan moneter dalam bentuk
kenaikan suku bunga. Sementara Perdagangan obligasi ditutup dengan lebih baik meskipun

ditengah tone risk off. Seri yang paling banyak diminati di pasar adalah seri dengan tenor di
bawah 3 tahun. Tidak terlihat banyak aksi dari offshore menyusul risk off di pasar. Dari sektor

ritel, masih didominasi oleh para pembeli untuk seri-seri spesifik seperti FR62, FR92, dan FR91.

• IHSG berhasil mengura ngi pelemahan di akhir
pekan lalu ditengah net sell asing. Buy on
weakness dapat dilakukan di area level support.

• Hari ini USDIDR dibuka 14.300-14-320 dan
bergerak di range 14.295-14.345.

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


