
2. INFLASI INGGRIS BULAN FEBRUARI SEBESAR 6.2%
Inggris mencatatkan inflasi tahunan sebesar 6,2% pada Februari 2022 atau menjadi yang
tertinggi sejak Maret 1992. Dimana biaya makanan dan energi yang melonjak menjadi penyebab

utamanya. Adapun, Bank of England sejatinya telah mencoba mengantisipasi laju inflasi dengan
menaikkan suku bunga pada tiga pertemuan kebijakan moneter terakhir. Saat ini suku bunga

acuan di Inggris adalah sebesar 0.75% dari sebesar 0.1% pada Okt- Nov tahun lalu.

4. KEBIJAKAN TERBARU TERKAIT PERJALANAN LUAR NEGERI& MUDIK
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait Kebijakan PPLN dan panduan
Protokol Kesehatan Ramadan dan Idul Fitri. PPLN yang tiba di bandara seluruh Indonesia tak

perlu lagi lewati karantina. Bagi masyarakat yang mudik lebaran diperbolehkan dengan syarat 2
kali vaksin dan 1 kali booster dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“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 0.50

Stock 22-Mar 23-Mar %

IHSG 7,000.82 6,996.12 (0.07)

LQ45 1,011.75 1,011.68 (0.01)

S&P 500 4,511.61 4,456.24 (1.23)

Dow Jones 34,807.46 34,358.50 (1.29)

Nasdaq 14,108.82 13,922.60 (1.32)

FTSE 100 7,476.72 7,460.63 (0.22)

Hang Seng 21,889.28 22,154.08 1.21 

Shanghai 3,259.86 3,271.03 0.34 

Nikkei 225 27,224.11 28,040.16 3.00 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 23-Mar 24-Mar %

USD/IDR 14,345 14,375 0.21 

EUR/IDR 15,825 15,797 (0.18)

GBP/IDR 19,062 18,966 (0.50)

AUD/IDR 10,710 10,780 0.65 

NZD/IDR 9,998 10,014 0.15 

SGD/IDR 10,575 10,578 0.03 

CNY/IDR 2,252 2,255 0.13 

JPY/IDR 119.12 119.03 (0.07)

EUR/USD 1.1032 1.0989 (0.39)

GBP/USD 1.3288 1.3194 (0.71)

AUD/USD 0.7466 0.7499 0.44 

NZD/USD 0.697 0.6966 (0.06)

Bond 22-Mar 23-Mar %

INA 10yr (IDR) 6.71 6.69 (0.33)

INA 10yr (USD) 3.21 3.16 (1.59)

UST 10yr 2.38 2.29 (3.78)
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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 6,977 7,020 

ID 10 Y 6.72% 6.74%

US 10 Y 2.29% 2.39%

USD / IDR 14,350 14,390 

DJI Dev
Market

3,720 3,921 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,777 3,878 

DJIM China 2,500 3,072 

1. PERTEMUAN NATO MEMBAHAS KONFLIK LANJUTAN RUSIA-UKRAINA
Presiden AS, Joe Biden dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan anggota North Atlantic
Treaty Organization (NATO) dengan pemimpin G-7 dan berpidato di depan para pemimpin Uni

Eropa. Dimana akan di umumkan sanksi terbaru terhadap Rusia dan langkah-langkah baru untuk
memperketat sanksi yang telah ada. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan juga

akan berpidato pada acara tersebut.

3. IMF REVISI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari 5.6%
menjadi 5.4%. Seiring dengan tingginya kondisi ketidakpastian global. proyeksi tersebut masih

lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang sebesar 5.2%. Sementara untuk 2023, IMF
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai level 6%.

5. FX & BONDS MARKET
Menteri Perekonomian UK, Rishi Sunak, mengumumkan akan mengurangi pajak pekerja dan
pajak gas sebagai langkah yang akan diambil UK untuk mengurangi tekanan biaya hidup Inggris

setelah inflasi menyentuh level tertinggi sejak tahun 1992. Sementara BoE masih tampak berhati-
hati dalam memberikan keputusan kebijakan moneter, hal ini menyebabkan GBP bergerak

melemah terhadap mata uang major. Sementara itu, Imbal hasil obligasi Indonesia banyak
diperdagangkan di seri obligasi tenor 10 tahun terutama FR91, dimana imbal hasil

diperdagangkan dari 6.72% dan bergerak ke 6.68% pada penutupan perdagangan.

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan menuju
rekor penutupa n baru. BUY ON WEAKNESS dapat
dilakukan jika indeks terkoreksi ke level support.

• Hari ini spot USD/IDR dibuka di 14,365-14,375 
dengan perkiraan range perdagangan di 14,350-
14,390.

• Rekomendasi obligasi seri FR87, FR65, FR91,
INDON32 (sesuai ketersediaan).


