
“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data
dalam informasi ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak
langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan
keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam informasi ini termasuk di mana kerugian yang timbul
atas kerusakan yang diduga muncul karena isi dari informasi tersebut. Perubahan terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada informasi ini dapat
berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari informasi ini yang bisa dianggap dan atau untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi,
penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen keuangan
baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. informasi ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan untuk meminta saran
profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk
digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan 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 5.75

FED RATE 4.75

Stock 13-Feb 14-Feb %

IHSG 6900.14 6941.855 0.60

LQ45 953.218 960.31 0.74

S&P 500 4137.29 4136.13 (0.03)

Dow Jones 34245.93 34089.27 (0.46)

Nasdaq 11891.79 11960.15 0.57

FTSE 100 7947.6 7953.85 0.08

Hang Seng 21164.42 21113.76 (0.24)

Shanghai 3284.16 3293.283 0.28

Nikkei 225 27427.32 27602.77 0.64

Source: Bloomberg, CNBC, Trading Economics

Kurs 14-Feb 15-Feb %

USD/IDR 15195 15180 (0.10)

EUR/IDR 16309 16305 (0.02)

GBP/IDR 18447 18470 0.12 

AUD/IDR 10574 10591 0.16 

NZD/IDR 9628 9607 (0.21)

SGD/IDR 11441 11422 (0.17)

CNY/IDR 2229 2223 (0.28)

JPY/IDR 114.97 114.45 (0.45)

EUR/USD 1.0733 1.0741 0.07 

GBP/USD 1.2140 1.2167 0.22 

AUD/USD 0.6959 0.6977 0.26 

NZD/USD 0.6336 0.6329 (0.11)

Bond 13-Feb 14-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.742 6.721 (0.30)

INA 10yr (USD) 5.031 4.952 (1.57)

UST 10yr 3.7016 3.7435 1.13
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.28 0.34

US 6.40 (0.1 )

1. INFLASI LEBIH TINGGI DARI PERKIRAAN NAMUN DALAM TREN TURUN
Tingkat inflasi Amerika Serikat (YoY) periode Januari turun dari 6.5% ke 6,4% (vs ekspektasi
6,2%), sementara inflasi inti (YoY) periode Januari juga dirilis menurun dari 5.7% ke 5.6% (vs
ekspektasi 5.5%). Meskipun lebih tinggi daripada ekspektasi, investor menilai tingkat inflasi
telah mencapai puncaknya dan secara perlahan mulai turun kembali ke 2% terdampak
kenaikan suku bunga Fed sebelumnya, namun pada sisi yang lain investor juga menilai data ini
berpotensi mendorong Fed mempertahankan suku bunganya di level yang tinggi lebih lama.

3. FX & BONDS MARKET
Merespon rilisnya data inflasi, USD bergerak mix terhadap mata uang major setelah
sebelumnya sempat menguat paska rilisnya data inflasi. Selanjutnya, investor akan berfokus
pada data penjualan ritel AS yang akan rilis di Rabu malam pekan ini.

Spot USD/IDR dibuka 15180-15190 dan sempat mencapai 15195, namun bergerak turun ke
15155 paska berita bahwa pemerintah Indonesian mewajibkan eksportir untuk
mencadangkan minimum 30% pendapatan ekspor mereka didalam negeri selama 3 bulan. Di
sore hari, spot bergerak sideway sebelum akhirnya ditutup di 15165-15170. Pada pembukaan
pasar pagi ini, spot USD/IDR dibuka di 15160-15180 dengan perkiraan range perdagangan di
15120-15190.

Masih besarnya permintaan di pasar obligasi Indonesia mendorong jumlah penawaran yang
masuk atas lelang obligasi, yaitu sebanyak Rp 55,9829 T dengan total penyerapan sebanyak
Rp 20 T. Sementara tidak banyak pergerakan harga di pasar sekunder menjelang rilisnya data
Inflasi US di hari Selasa.

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

2. EKONOMI EROPA TUMBUH 1.9%
Ekonomi Kawasan Eropa tumbuh 1,9% (YoY) pada kuartal terakhir tahun 2022, paling sedikit
sejak kontraksi pada tahun 2021, dan sesuai dengan perkiraan awal. Irlandia mencatat
kenaikan terbesar (15,7%), diikuti oleh Siprus (4,4%), Belanda (3,4%) dan Portugal (3,1%). Di
antara ekonomi terbesar kawasan tersebut, Jerman tumbuh 1,1%, Prancis 0,5%, dan Italia
1,7%.
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