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INTEREST RATES %

BI 7-Day RRR 5.75

FED RATE 4.75

INDEXES 17-Feb 20-Feb %

IHSG 6895.71 6894.77 (0.01)

LQ45 954.38 954.85 0.05

S&P 500 4079.09 Closed -

DOW JONES 33826.69 Closed -

NASDAQ 11787.27 Closed -

FTSE 100 8004.36 8014.31 0.12

HANG SENG 20719.81 20886.96 0.81

SHANGHAI 3224.02 3290.33 2.06

NIKKEI 225 27513.13 27531.94 0.07

Source: Bloomberg, CNBC, Trading Economics

FOREX 20-Feb 21-Feb %

USD/IDR 15205 15175 (0.20)

EUR/IDR 16236 16196 (0.24)

GBP/IDR 18276 18249 (0.15)

AUD/IDR 10460 10478 0.18 

NZD/IDR 9479 9487 0.09 

SGD/IDR 11368 11349 (0.17)

CNY/IDR 2213 2211 (0.11)

JPY/IDR 113.07 112.93 (0.12)

EUR/USD 1.0678 1.0673 (0.05)

GBP/USD 1.2020 1.2026 0.05 

AUD/USD 0.6879 0.6905 0.38 

NZD/USD 0.6234 0.6252 0.29 

BONDS 17-Feb 20-Feb %

INA 10 YR 
(IDR)

6.739 6.723 (0.24)

INA 10 YR 
(USD)

5.163 5.163 0.00

UST 10 YR 3.8148 3.8148 0.00

S e l a s a ,  2 1  F e b r u a r i 2 0 2 3

COUNTRIES
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

INDONESIA 5.28 0.34

U.S 6.40 (0.1 )

Global

Pertemuan AS-Tiongkok gagal meredam ketegangan. Wang Yi menyebut keputusan Washington

untuk menembak jatuh balon China ”berlebihan”, dan Antony Blinken mengatakan masuknya objek

di wilayah udara AS "tidak bertanggung jawab". Blinken juga mengatakan kepada CBS bahwa AS

percaya China memikirkan untuk memberikan bantuan besar ke Rusia untuk perang Ukraina.

China mengatakan akan mengadakan latihan angkatan laut dengan Rusia dan Afrika Selatan

bulan ini.

Diplomat UE berencana menghimpun €4 miliar dalam pembelian amunisi untuk Ukraina paling

cepat bulan depan. Mereka akan membahas ide hari ini. Gedung Putih merencanakan kontrol

ekspor baru dan lebih banyak sanksi pada sektor pertahanan, energi, dan keuangan Rusia.

Domestik

Ditengah banyaknya tekanan dari global seperti potensi inflasi yang cenderung memanas,

kekhawatiran kenaikan suku bunga lanjutan, dan tensi geopolitik, IHSG tetap kuat

mempertahankan posisinya di level 6900an. Investor melihat kondisi ekonomi Indonesia akan

terus membaik sepanjang tahun 2023 dan ditambah lagi tahun 2024 akan menjadi tahun pesta

rakyat yang akan memberikan kontribusi besar terhadap konsumsi domestik. Sentimen beberapa

hari ini menanti rilis notulensi rapat Fed dari para pejabat Fed terkait penanganan inflasi terkini.

Pasar Valuta Asing dan Obligasi

Rilis RBA Minutes di Selasa pagi ini mengindikasikan RBA akan menaikkan suku bunga sebesar

25bps pada meeting berikutnya. Market juga menantikan pengumuman kebijakan RBNZ di hari

Rabu yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50bps.

Mata uang negara-negara berkembang di Asia menguat terhadap USD pada perdagangan bursa

Asia kemarin. Spot USD/IDR dibuka di level 15.190 – 15.200. Spot kemudian bergerak turun

hingga mencapai 15.155, dan kemudian bergerak stabil antara level 15.155 - 15.170 hingga sore

hari. Spot ditutup di level 15.155 – 15.160.

Dari pasar obligasi, tidak begitu banyak aktivitas di pasar UST hari Senin kemarin karena adanya

libur di US. Pasar obligasi domestik bergerak dengan yield yang cenderung stabil. Terlihat investor

melakukan aksi jual pada obligasi seri tenor pendek, dan adanya demand pada obligasi seri-seri

tenor 10y, dimana investor retail masih melakukan pembelian pada tenor panjang.

Judo Bank Composite PMI 49.6 48.5

Jibun Bank Composite PMI 51.7 50.8

S&P Global Composite PMI 51 50.3

S&P Global Composite PMI 49.2 48.5

S&P Global Composite PMI 48.9 46.8

Existing Home Sales MoM 1.4% -1.5%

Economic Data & Event Actual Survey Prior
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