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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 5.50

FED RATE 4.50

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 5-Jan 6-Jan %

USD/IDR 15590 (0.29) 15590

EUR/IDR 16636 0.97 16636

GBP/IDR 18892 1.22 18892

AUD/IDR 10763 1.42 10763

NZD/IDR 9942 1.66 9942

SGD/IDR 11697 0.52 11697

CNY/IDR 2293 0.61 2293

JPY/IDR 118.38 1.26 118.38

EUR/USD 1.0671 1.26 1.0671

GBP/USD 1.2118 1.52 1.2118
AUD/USD 0.6904 1.71 0.6904

NZD/USD 0.6377 1.95 0.6377

N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.51 0.66

US 7.10 0.1 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,620   6,730 

ID 10 Y 6.91% 7.00%

US 10 Y 3.47% 3.59%

USD / IDR 15,590 15,650

DJI Dev
Market

2,965  3,015 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,288 3,370 

DJIM China 2,478 2,537 

1. NFP & Unemployment Kembali Membaik
Data ketenaga kerjaan di US kembali membaik dengan mencatatkan pembukaan lapang pekerjaan baru
sebesar 223k angka ini sekaligus membawa pengurangan dalam angka penganguran di bandingkan bulan
sebelumnya dari 3.7% menjadi 3.5% suatu hal yang baik bagi data ekonomi AS.

2.      Gaji Mengalami Kemunduran
Walau penganguran berhasil turun angka ini tidak tercermin pada data gaji yang baru dirilis berbarengan
dengan data NFP & Unemployment akhir pekan kemarin. Data gaji berhasil naik 0.3% lebih buruh di 
bandingkan bulan sebelumnya yang berhasil naik +0.6% diatas itu data bulan lalu juga mengalami revisi
turun dari 0.6% menjadi 0.4%. 

3. ISM Servis Melemah
Bukan saja mengalami kemunduran gaji namun penopang ekonomi AS yang mencakup lebih dari 70% 
yakni dari sektor jasa ISM melaporkan PMI servis kembali turun dari 56.5 menjadi 49.6, walau demikian
pasar menyambut data jumat sebagai katalis positif.

4. FX & BONDS MARKET
USD sempat mengalami penguatan terhadap Mata Uang Majors pasca rilis data Ketenagakerjaan
Nonfarm Payrol NFP US di hari Jumat lalu yang rilis di atas ekspektasi 223k, namun lebih rendah dari
bulan November sebesar 256k. Namun, USD bergerak melemah pasca rilis data ISM Non Manufaktur PMI 
US yang dirilis 49.6, di bawah ekspektasi 55 yang menunjukkan adanya kontraksi pada ekonomi US. 
Perlemahan USD juga didukung oleh melandainya pertumbuhan upah di US, dimana bulan Desember
tercatat pertumbuhan upah berada di level 0.3%, turun dari bulan sebelumnya di 0.4%

Di hari Jumat Mata Uang Asia mengalami penguatan, seiring dengan dinantikannya rilis Data NFP US. 
USDIDR bergerak sideways di 15625-15640, dan di tutup di 15640 pada perdagangan Jumat lalu. Hari 
Senin ini USDIDR di buka di level 15590, dengan Range pergerakan di level 15530-15600.

INDON mengalami penguatan dengan turunnya Yield 1-2 bps didorong oleh adanya issuance beberapa
seri INDON baru yang mendorong adanya permintaan dari investor ditengah UST Yield yang naik 2-3 bps 
karena adanya kenaikan data Ketenagakerjaan ADP US di hari Kamis 235k vs 150k.

• IHSG berpotensi mengalami technical rebound setelah melemah
tajam pada terdagangan kemarin di area support 6570-6630an.

• Investor dapat consider untuk AVERAGING ENTRY/SUBS ke
reksa dana saham berkapitalisasi besar seperti BNP Paribas SRI-
KEHATI & SCHRODER DANA PRESTASI PLUS.

• Pada perdagangan hari ini, Spot USD/IDR dibuka di level 15.625 –
15.640 dengan indikasi range perdagangan di 15.590 - 15650.

• Rekomendasi Bonds FR83, FR97, FR98, INDON28NEW2,
INDON32N, INDON33, INDON53

 Stock 5-Jan 6-Jan % 

IHSG 6,653.84 6,684.56 0.46 

LQ45 909.66 913.02 0.37 

S&P 500 3,808.10 3,895.08 2.28 

Dow 

Jones
32,930.08 33,630.61 2.13 

Nasdaq 10,305.24 10,569.29 2.56 

FTSE 100 7,633.45 7,699.49 0.87 

Hang 

Seng
21,052.17 20,991.64 (0.29)

Shanghai 3,155.22 3,157.64 0.08 

Nikkei 

225
25,820.80 25,973.85 0.59 

Bond 5-Jan 6-Jan % 

INA 10yr ( ID R ) 6.93 6.89 (0.58)

INA 10yr ( U SD ) 4.79 4.83 0.86 

UST 10yr 3.72 3.56 (4.30)

Senin, 09 Januari 2023


