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INTEREST RATES %

BI 7-Day RRR 5.75

FED RATE 4.75

INDEXES 21-Feb 22-Feb %

IHSG 6873.40 6809.96 (0.92)

LQ45 950.50 939.99 (1.11)

S&P 500 3997.34 3991.05 (0.16)

DOW JONES 33129.5 33045.0 (0.26)

NASDAQ 11492.3 11507.07 0.13

FTSE 100 7977.75 7930.63 (0.59)

HANG SENG 20529.49 20423.84 (0.51)

SHANGHAI 3306.52 3291.14 (0.47)

NIKKEI 225 27473.1 27104.3 (1.34)

Source: Bloomberg, CNBC, Trading Economics

FOREX 22-Feb 23-Feb %

USD/IDR 15210 15195 (0.10)

EUR/IDR 16214 16137 (0.47)

GBP/IDR 18438 18322 (0.63)

AUD/IDR 10404 10378 (0.24)

NZD/IDR 9467 9486 0.21 

SGD/IDR 11354 11345 (0.08)

CNY/IDR 2207 2205 (0.10)

JPY/IDR 112.92 112.69 (0.20)

EUR/USD 1.0660 1.0620 (0.38)

GBP/USD 1.2122 1.2058 (0.53)

AUD/USD 0.6840 0.6830 (0.15)

NZD/USD 0.6224 0.6243 0.31 

BONDS 21-Feb 22-Feb %

INA 10 YR 
(IDR)

6.746 6.771 0.37

INA 10 YR 
(USD)

5.178 5.231 1.02

UST 10 YR 3.9525 3.9156 (0.93)
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COUNTRIES
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

INDONESIA 5.28 0.34

U.S 6.40 (0.1 )

Global

Bursa AS di tutup variatif menyikapi rilis notulensi rapat FOMC, dimana pasar akan melihat

langkah the Fed kedepannya akan terus menaikan 25bps sampai inflasi dapat diturunkan lebih

dekat ke angka target inflasi pemerintah AS yaitu 2%. Beberapa pejabat saja yang

merekomendasikan kenaikan 50bps, namun mayoritas melihat kenaikan 25bps akan lebih dapat

memberikan mereka keuntungan dalam memutuskan langkah berikutnya sesuai dengan

perkembangan inflasi.

Tingkat inflasi tahunan di Kawasan Euro diprediksi turun ke level terendah delapan bulan sebesar

8,5% (YoY) pada Januari 2023 dari 9,2% (YoY) pada Desember. Inflasi melambat di Italia, Irlandia,

dan Belanda, tetapi naik tipis di Spanyol dan Prancis.

Domestik

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah dipilih untuk melanjutkan jabatannya sebagai

pemimpin bank sentral untuk periode kedua, 2023-2028.

Mengutip Reuters, Presiden Joko Widodo masukan nama Perry Warjiyo untuk melakukan fit and

proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun, sumber Reuters mengatakan bahwa tidak

ada kandidat lain yang akan dinominasikan. Perry Warjiyo yang masuk jabatannya akan habis

pada Mei 2023.

Pasar Valuta Asing dan Obligasi

Kemarin Spot USD/IDR dibuka di level 15.200 – 15.220. Spot kemudian bergerak lebih tinggi

hingga diperdagangkan di 15.228, dan kemudian bergerak turun setelah intervensi dari bank

sentral. Spot bergerak sideways antara 15.215 – 15.220 hingga siang hari. Pada sore hari, spot

kembali turun ke 15.203 dan ditutup di level 15.205 – 15.210. Pada perdagangan hari ini, spot

USD/IDR dibuka di level 15.185 – 15.195 dengan indikasi range perdagangan di level 15.160 –

15.210.

Dari pasar obligasi, terlihat adanya aktivitas yang lebih ramai merespon data ekonomi US yang

dirilis lebih baik, terutama pada seri tenor 10 tahun. Masih terlihat adanya koreksi pada obligasi

Indonesia, dan retail juga masih melakukan akumulasi pembelian seri-seri tenor panjang seperti

FR89 dan FR97.

FOMC Minutes

Inflation Rate MoM & YoY 8.5% 9.2%

Fed Williams Speech

Inflation Rate YoY 6.3% 6.5%

Initial Jobless Claim 197K 194K

PCE Prices QoQ 4.7% 4.3%

Economic Data & Event Actual Survey Prior
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