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berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari informasi ini yang bisa dianggap dan atau untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi,
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 5.75

FED RATE 4.75

Stock 3-Feb 6-Feb %

IHSG 6911.732 6873.791 (0.55)

LQ45 952.801 948.451 (0.46)

S&P 500 4136.48 4111.08 (0.61)

Dow Jones 33926.01 33891.02 (0.10)

Nasdaq 12006.96 11887.45 (1.00)

FTSE 100 7901.8 7836.71 (0.82)

Hang Seng 21660.47 21222.16 (2.02)

Shanghai 3263.406 3238.698 (0.76)

Nikkei 225 27509.46 27693.65 0.67%

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 6-Feb 7-Feb %

USD/IDR 15070 15150 0.53 

EUR/IDR 16262 16274 0.07 

GBP/IDR 18159 18259 0.55 

AUD/IDR 10427 10457 0.28 

NZD/IDR 9533 9582 0.51 

SGD/IDR 11378 11426 0.42 

CNY/IDR 2221 2236 0.68 

JPY/IDR 113.93 114.48 0.48 

EUR/USD 1.0791 1.0742 (0.45)

GBP/USD 1.2050 1.2052 0.02 

AUD/USD 0.6919 0.6902 (0.25)

NZD/USD 0.6326 0.6325 (0.02)

Bond 3-Feb 6-Feb %

INA 10yr (IDR) 6.545 6.685 2.14

INA 10yr (USD) 4.488 4.672 4.10

UST 10yr 3.5246 3.6399 3.27
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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. YIELD OBLIGASI AMERIKA NAIK SIGNIFIKAN
Perdagangan bursa Amerika semalam ditutup melemah dengan naiknya yield obligasi pemerintah AS.
Dollar Index juga mengalami penguatan, sedangkan saham teknologi turun memberatkan indeks Nasdaq
sebesar 1%.

5. FX & BONDS MARKET
USD masih mempertahankan penguatan terhadap majors pasca rilis data ekonomi dan pasar tenaga kerja
yang sangat baik, mendorong market kembali berekspektasi akan adanya kelanjutan pengetatan
kebijakan ekonomi The Fed. GBP juga melemah menyentuh level terendah dalam 1 bulan terakhir
menjelang rilis data GDP UK di hari Jumat ini. Selain itu, rilis data trade balance Australia bulan Desember
menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Market juga menantikan pengumuman
kebijakan RBA pagi ini yang diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25bps.

Pada perdagangan kemarin, USD/IDR dibuka di level 15.000 – 15.010. Spot terus bergerak naik hingga
menyentuh level 15.065, dan kemudian diperdagangkan stabil antara 15.055 – 15.065 hingga sesi
perdagangan selesai. Spot USD/IDR ditutup di level 15.060 – 15.065. Pada perdagangan hari ini, USD/IDR
dibuka di level 15.100 – 15.150 dengan range perdagangan di level 15.080 – 15.170.

Dari pasar obligasi, yield obligasi Indonesia naik 10-15bps dan yield UST 10y juga naik menjadi 3.55%,
dimana harga terkoreksi didorong oleh penguatan USD pasca rilis data NFP yang tumbuh signifikan.
Terlihat demand dan inflow asing yang masih cukup tinggi pada seri-seri obligasi Indonesia tenor
medium-long end, terutama seri tenor 10y.

2.     BIDEN MENDESAK PAJAK BARU 1% EMPAT KALI UNTUK BUYBACK SAHAM
Presiden Biden berencana untuk mengusulkan empat kali lipat pajak 1% untuk pembelian kembali saham 
yang mulai berlaku pada Januari. Biden akan membahas perubahan yang diusulkan selama pidato 
kenegaraannya pada hari Selasa. Dalam pidato tersebut, presiden juga akan mempromosikan kemajuan 
ekonomi sejak awal pandemi covid-19. Rencana untuk meningkatkan pajak pembelian kembali mungkin 
akan sulit untuk maju melakui kongres yang terpecah di mana Partai Republik mengendalikan DPR.

3.    CHINESE SPY BALLOON: GEJOLAK HUBUNGAN AS-CHINA
Ditemukannya objek terbang berupa Balon udara mata-mata di wilayah kelautan Amerika sempat 
membuat gejolak kepada hubungan AS dan China. Presiden Biden pun memerintahkan Pentagon untuk 
menembak objek tersebut dengan pesawat Tempur Amerika pada hari sabtu, kejadian ini berbuntut 
ditundanya pertemuan Sekretaris Negara Antony Blinken dengan President Xi Jinping. Dimana pertemuan 
ini seharusnya dilakukan sebagai bentuk lanjutan dari pertemuan Biden dengan Xi pada G20 lalu.

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

4.    EKONOMI INDONESIA TUMBUH 5.31%
Sepanjang tahun 2022, Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,31%. Adapun secara 
kuartalan tumbuh sebesar 0,36%. Pertumbuhan ini merupakan pencapaian terbaik selama era 
kepemimpinan President Joko Widodo. Tercatat konsumsi tumbuh +4.48%y/y, belanja pemerintah turun -
4.77% y/y, investasi tumbuh +3.33% y/y, ekspor tumbuh +14.93% y/y, dan impor tumbuh +6.25% y/y.
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