
2. DATA TENAGA KERJA AS MEMBAIK 
Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran pada pekan yang berakhir 19 Maret
mencapai 187.000, yang merupakan terendah sejak 1969. Penurunan klaim pengangguran

tersebut, memberikan investor kepercayaan bahwa ekonomi Amerika dapat terus tumbuh
melewati sejumlah tantangan seperti perang Rusia-Ukraina dan suku bunga yang lebih tinggi.

4. BBM RON 92, BELUM AKAN DINAIKAN PEMERINTAH
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginformasikan bahwa belum mengizinkan
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subisdi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92.

Setidaknya sampai akhir Semester 1 2022. pemerintah masih mencermati kondisi geopolitik
internasional, apakah akan berkepanjangan, dan bagaimana dampaknya ke perdagangan.

“Disclaimer: Inform as i yang terkand ung dalam dokume n in i d iamb il d ari sumbe r seb aga iman a tercantum dibawah ini. Namu n, PT Ba nk Danam on Ind ones ia Tbk beserta

selur uh st aff, karyawa n, agen ma upun afil ia sinya tidak me njam in b aik ter surat m aup un ter sir at tentan g keakurat an d an keben aran 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, karya wa n, agen ma upun afi liasinya t idak berta nggu ng ja wab b aik secara la ngsung mau pun tid ak

lang sun g ata s keru gia n kon sekuen sia l, kehilang an keunt ung an at au gant i ru gi ya ng mu ngkin tim bul ata s se gala kon sekuen si h ukum d an atau keu ang an 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 ndu ng da lam inf orma si ini terma suk d im ana keru gia n yang tim bul

atas kerus akan ya ng did uga muncu l kare na is i d ari info rmas i ter sebu t. Peru baha n ter hada p informa si, data dan at au opin i ya ng te rkand ung pad a informa si in i dapat
beruba h setia p saat ta npa pembe rita huan ter lebih dahu lu. T idak ad a bag ian da ri info rmas i in i ya ng bisa diang gap da n atau unt uk ditaf sirka n seba gai rekomen das i,

penaw aran, perm inta an, ajak an, sar an ata u prom osi ya ng d ilakuk an ole h PT Ba nk Danamo n 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 d an 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 nga n dan /ata u pena seha t hukum sebelum me lakuka n investas i. Terkait per lin dung an h ak 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 a pa pu n tanp a sebe lumnya me ndap at per setujuan d ari 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 23-Mar 24-Mar %

IHSG 6,996.12 7,049.69 0.77 

LQ45 1,011.68 1,026.19 1.43 

S&P 500 4,456.24 4,520.16 1.43 

Dow Jones 34,358.50 34,707.94 1.02 

Nasdaq 13,922.60 14,191.84 1.93 

FTSE 100 7,460.63 7,467.38 0.09 

Hang Seng 22,154.08 21,945.95 (0.94)

Shanghai 3,271.03 3,250.26 (0.63)

Nikkei 225 28,040.16 28,110.39 0.25 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 24-Mar 25-Mar %

USD/IDR 14,375 14,348 (0.19)

EUR/IDR 15,797 15,830 0.21 

GBP/IDR 18,966 18,957 (0.05)

AUD/IDR 10,780 10,798 0.17 

NZD/IDR 10,014 10,008 (0.06)

SGD/IDR 10,578 10,576 (0.03)

CNY/IDR 2,255 2,256 0.06 

JPY/IDR 119.03 118.43 (0.50)

EUR/USD 1.0989 1.1033 0.40 

GBP/USD 1.3194 1.3212 0.14 

AUD/USD 0.7499 0.7526 0.36 

NZD/USD 0.6966 0.6975 0.13 

Bond 23-Mar 24-Mar %

INA 10yr (IDR) 6.69 6.67 (0.39)

INA 10yr (USD) 3.16 3.15 (0.44)

UST 10yr 2.29 2.37 3.49 
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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 6,976 7,060

ID 10 Y 6,70 6,72

US 10 Y 2,35 2,37

USD / IDR 14,320 14,360

DJI Dev
Market

3,827 3,946

FTSE Aspac
ex Jpn

3,778 3,878

DJIM China 2,809 2,870

1. SANKSI TAMBAHAN UNTUK RUSIA
Amerika Serikat (AS) dan sekutunya kembali meningkatkan tekanan pada Rusia atas serangannya
ke Ukraina. AS telah memberlakukan sanksi baru terhadap puluhan perusahaan pertahanan dan

ratusan anggota parlemen serta kepala eksekutif bank terbesar Rusia. Sanksi tambahan ini
disampaikan pada pertemuan para pemimpin NATO di Brussel. Para Pemimpin di Uni Eropa juga

mengajak China untuk menghentikan Presiden Rusia Vladimir Putin.

3. PROGRAM PEMERINTAH INGGRIS, TERKAIT MASALAH TINGGINYA INFLASI
Pemerintah Inggris memutuskan untuk memangkas pajak penghasilan dan bea masuk bahan
bakar minyak (BBM) dalam upaya untuk menanggulangi krisis terhadap tingginya kebutuhan

pokok di negaranya dan memberikan bantuan untuk biaya hidup. Kebijakan tersebut diambil
setelah, kenaikan harga kebutuhan di Inggris membawa inflasi Inggris menyentuh level di atas

6%, rekor tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

5. FX & BONDS MARKET
rilis data durable goods order bulan Februari menunjukkan penurunan yang lebih dalam daripada
ekspektasi, yaitu terkontraksi -2.2% vs ekspektasi -0.5%, terendah sejak April 2020. USD terlihat

bergerak menguat tipis merespon data ketenagakerjaan yang baik semalam. Sementara dari
pasar obligasi Imbal hasil obligasi Indonesia bertenor 10 tahun kembali bergerak turun sebesar

3bps, didorong oleh permintaan baik dari investor retail ataupun perbankan. Minat obligasi
masih terkonsentrasi di tenor 10 tahun, terutama di seri FR82 dan FR91. Investor mulai kembali

menunjukkan permintaan yang cukup baik setelah adanya pengumuman dari Kementerian
Keuangan yang berencana untuk mengurangi target penerbitan obligasi di tahun 2022 ini.

• IHSG berpotensi terkoreksi tedorong oleh aksi
profit taking setela h menyentuh level penutupan
tertinggi. Buy on weakness dapat dilakukan jika
indeks terkoreksi menuju ke level support.

• Hari ini spot dibuka di level 14,338-14,348 dan
range perdagangan diperkirakan berada di level 
14,320-14,360.


