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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 5.75

FED RATE 4.75

Stock 10-Feb 13-Feb %

IHSG 6880.329 6900.14 0.29

LQ45 952.447 953.218 0.08

S&P 500 4090.46 4137.29 1.14

Dow Jones 33869.27 34245.93 1.11

Nasdaq 11718.12 11891.79 1.48

FTSE 100 7882.45 7947.6 0.83

Hang Seng 21190.42 21164.42 (0.12)

Shanghai 3260.673 3284.16 0.72

Nikkei 225 27670.98 27427.32 (0.88)

Source: Bloomberg, CNBC, Trading Economics

Kurs 12-Feb 13-Feb %

USD/IDR 15130 15210 0.53 

EUR/IDR 16238 16231 (0.04)

GBP/IDR 18325 18330 0.02 

AUD/IDR 10493 10512 0.18 

NZD/IDR 9561 9585 0.26 

SGD/IDR 11404 11423 0.17 

CNY/IDR 2229 2229 (0.01)

JPY/IDR 114.88 115.50 0.54 

EUR/USD 1.0732 1.0671 (0.57)

GBP/USD 1.2112 1.2051 (0.50)

AUD/USD 0.6935 0.6911 (0.35)

NZD/USD 0.6319 0.6302 (0.27)

Bond 10-Feb 13-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.672 6.742 1.05

INA 10yr (USD) 4.873 5.031 3.24

UST 10yr 3.732 3.7016 (0.81)
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.28 0.34

US 6.50 (0.1 )

1. MENANTI RILIS DATA INFLASI AS
Pasar sedang menunggu rilis data inflasi AS bulan Januari. Pada perdagangan semalam, bursa
Amerika di tutup menguat karena investor melihat semakin nyatanya penurunan inflasi.
Berdasarkan konsensus, inflasi AS diprediksi turun ke angka 6.2% dari bulan sebelumnya 6.5%.
Sedangkan inflasi inti diprediksi turun ke 5.5% dari sebelumnya di 5.7%. Pernah disampaikan
oleh pimpinan Fed Jerome Powell, Fed akan memperhatikan inflasi inti dalam menentukan
kebijakan suku bunganya.

3. FX & BONDS MARKET
Mata uang major dibuka melemah terhadap USD dimana investor menunggu rilisnya data
inflasi AS sisi konsumen dan penjualan ritel AS untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut
atas proyeksi terminal rate dari The Fed. Sementara, sentimen konsumen AS dari Universitas
Michigan (Februari) yang mengukur bagaimana masyarakat AS menilai kondisi ekonomi
mereka menunjukkan peningkatan dari 64.9 ke 66.4, meskipun demikian masih berada
dibawah level 2 tahun yang lalu. Di perdagangan Jumat pekan lalu, spot USD/IDR dibuka di
15120-15130, pertama kali diperdagangkan di 15128. Kemudian, permintaan terhadap USD
oleh investor asing mendorong spot naik ke 15150 dan diperdagangkan antara 15140-15150
di siang hari sebelum akhirnya ditutup di 15135-15140. Pada perdagangan hari ini , spot
USD/IDR dibuka di 15170-15210 dengan perkiraan range di 15150-15230.

Tidak banyak pergerakan terjadi di pasar Obligasi pada akhir Jumat pekan lalu, dimana yield
obligasi seri benchmark sedikit terkoreksi 1-3 bps menunggu rilisnya data inflasi AS, event
lelang obligasi, dan hasil rapat BI di pekan ini.

E c o n o m i c  C a l e n d a r  

2.    EKONOMI ZONA EROPA DIPREDIKSI TUMBUH
Ekonomi kawasan Eropa diprediksi tubuh 1.9% YoY. Pada laporan pertumbuhan lalu, Irlandia
mencatat pertumbuhan terbesar yaitu di 15.7%, diikuti Portugal 3.1%, Spanyol 2.7%, dan
Austria 2.7%. Sedangkan ekonomi terbesar di kawasan Eropa, Jerman bertumbuh 1%.
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