
2. BEBERAPA DATA EKONOMI DI AS AKAN RILIS PADA MINGGU INI
Pekan ini akan ada beberapa data ekonomi penting yang dirilis, diantaranya laporan pekerjaan
bulan Maret dan data pengeluaran konsumsi pribadi. Selain itu juga ada indeks kepercayaan

konsumen termasuk indeks pengeluaran dan konsumsi personal (PCE). Ekonom memperkirakan
inflasi inti PCE yang akan dilaporkan Kamis depan naik 5.5% secara tahunan (yoy). Selain itu

Ekonom juga memperkirakan 460.000 pekerjaan berhasil ditambahkan pada bulan Maret dan
tingkat pengangguran turun menjadi 3,7%.

4. PRESIDEN JOKOWI : OPTIMALISASIBARANG & JASA DARI PRODUSEN LOKAL
Presiden Jokowi mengatakan bahwa realisasi belanja barang dan jasa dari dalam negeri baru
mencapai Rp 214 triliun atau setara Rp 14% dari total anggaran sebesar Rp 1.481 triliun. Jokowi

menekankan pembelian barang impor hanya menguntungkan produsen luar negeri. Sehingga
meminta untuk meningkatkan permintaan pengadaan kepada produsen lokal untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“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 24-Mar 25-Mar %

IHSG 7,049.69 7,002.53 (0.67)

LQ45 1,026.19 1,017.67 (0.83)

S&P 500 4,520.16 4,543.06 0.51 

Dow Jones 34,707.94 34,861.24 0.44 

Nasdaq 14,191.84 14,169.30 (0.16)

FTSE 100 7,467.38 7,483.35 0.21 

Hang Seng 21,945.95 21,404.88 (2.47)

Shanghai 3,250.26 3,212.24 (1.17)

Nikkei 225 28,110.39 28,149.84 0.14 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 25-Mar 28-Mar %

USD/IDR 14,348 14,370 0.15 

EUR/IDR 15,830 15,742 (0.55)

GBP/IDR 18,957 18,914 (0.23)

AUD/IDR 10,798 10,798 (0.01)

NZD/IDR 10,008 9,980 (0.28)

SGD/IDR 10,576 10,559 (0.16)

CNY/IDR 2,256 2,252 (0.17)

JPY/IDR 118.43 117.26 (0.99)

EUR/USD 1.1033 1.0955 (0.71)

GBP/USD 1.3212 1.3162 (0.38)

AUD/USD 0.7526 0.7514 (0.16)

NZD/USD 0.6975 0.6945 (0.43)

Bond 24-Mar 25-Mar %

INA 10yr (IDR) 6.67 6.66 (0.12)

INA 10yr (USD) 3.15 3.14 (0.32)

UST 10yr 2.37 2.47 4.26 
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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 6,974 7,050

ID 10 Y 6,68 6,70

US 10 Y 2,44 2,51

USD / IDR 14,340 14,375

DJI Dev
Market

3,459 3,387

FTSE Aspac
ex Jpn

3,768 3,845

DJIM China 2,741 2,866

1. PIHAK RUSIA MULAI MENGURANGI JUMLAH PASUKAN 
Rusia memberi sinyal untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pihak Rusia, mengklaim sudah
mengurangi jumlah angkatan bersenjata mereka di Ukraina secara signifikan dan menyatakan

bahwa secara umum, tahap pertama operasi telah selesai. kedepannya Rusia hanya akan
berfokus untuk mencapai tahap paling penting. Yaitu mengambil alih Donbas di wilayah Ukraina

timur, yang selama ini memang didukungnya keluar dari pemerintah Kyiv.

3. PEMERINTAH CHINA LOCKDOWN KOTA SHANGHAI
Pemerintah Kota Shanghai, China, memutuskan untuk melakukan penguncian atau lockdown
secara bertahap untuk periode 28 Maret - 1 April dan 1 - 5 April di wilayah kota itu. Hal ini

dilakukan setelah jumlah kasus Covid-19 naik cukup tinggi dan penerapan strategi Zero Covid-19.

5. FX & BONDS MARKET
USD diperdagangkan mix di akhir minggu lalu. Setelah beberapa member The Fed memberikan
komentar lebih hawkish yang menaikkan ekspektasi pelaku pasar bahwa The Fed akan menaikan

suku bunga sebesar 50 bps pada rapat berikutnya, USD menguat terhadap EUR dan GBP. Dari
pasar obligasi, risk on di Jumat lalu cukup memberikan support pada obligasi pemerintah

Indonesia. Obligasi tenor 10 tahun diperdagangkan di level 6.67% namun tidak terlihat volume
perdagangan karena para penjual masih menunggu di level 6.65%. Masih terlihat permintaan

dari sektor investor retail. Besok akan diadakan lelang obligasi FR seri benchmark.

• IHSG berpotensi mixed dengan kecenderungan
sedikit menguat. Buy on weakness dapat
dilakukan jika indeks terkoreksi menuju ke level
support.

• Hari ini spot USD/IDR dibuka di level 14,350-
14,370 dan diprediksi akan bergerak di range 
14,340 – 14,375.

• Rekomendasi obligasi FR87, FR91, INDON31NEW,
INDON32 (sesuai ketersediaan).


