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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 5.50

FED RATE 4.50

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 12-Jan 13-Jan %

USD/IDR 15450 15250 (1.29)

EUR/IDR 16633 16552 (0.49)

GBP/IDR 18786 18629 (0.83)

AUD/IDR 10687 10625 (0.58)

NZD/IDR 9846 9740 (1.08)

SGD/IDR 11611 11536 (0.65)

CNY/IDR 2286 2269 (0.74)

JPY/IDR 117.28 118.25 0.83

EUR/USD 1.0766 1.0854 0.82

GBP/USD 1.2159 1.2216 0.47
AUD/USD 0.6917 0.6967 0.72

NZD/USD 0.6373 0.6387 0.22

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 6,555   6,620 

ID 10 Y 6.53% 6.69%

US 10 Y 3.36% 3.65%

USD / IDR 15,000 15,250

DJI Dev
Market

3,062  3,125 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,328 3,497 

DJIM China 2,537 2,756 

1. US CPI kembali turun ke 6.5%
Inflasi di AS kembali turun dari 7.1% menjadi 6.5%, turunya harga energy, kembalinya rantai pasok serta
ketatnya kondisi moneter berhasil menekan harga barang pada level yang lebih stabil. 

2.    4 Komen Pejabat FED
Patrick Harker, Susan Colllins & Harker menyetujui bagi FED untuk menaikan suku bunga secara lebih halus
dengan menginginkan kenaikan sebanyak 25bps, di tempat lainya James Bullard tetap menginginkan
kenaikan suku bunga hingga 5%. Dari keempat pejabat FED yang menyampaikan pendapatnya tadi malam
Harker adalah satu-satunya voting member untuk pertemuan FOMC bulan depan.

3. Perubahan Aturan Dana Hasil Ekspor
Kemenko Airlangga Hartarto mewacanakan perombakan Peraturan Pemerintah (PP) no.1 tahun 2019 
seputar devisa hasil ekspor. beliau akan menambahkan kembali beberapa sektor pada PP tersebut dimana
hingga saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan dan perikanan saja yang tertera
dalam PP tersebut. Nantinya bukan saja sektor namun jumlah batas serta tenor yang di parkir juga akan
dibicarakan bersama dengan kementerian keuangan.

4. FX & BONDS MARKET
USD bergerak melemah terhadap Mata Uang Majors pasca rilis data Inflasi US bulan Desember yang 
turun sesuai ekspektasi ke level 6.5% YoY vs 7.1% prev. Hal ini memperkuat perkiraan investor bahwa
kenaikan suku bunga The Fed hampir berada pada titik puncaknya. Beberapa pejabat The Fed 
diantaranya Bullard, Harker dan Barkin, menyiratkan bahwa kenaikan suku bunga masih akan dilakukan
kedepannya, dengan besaran kenaikkan sekitar 25 bps per kenaikan untuk mensupport konsumsi rumah
tangga di US. Semalam juga dirilis Data Klaim Pengangguran US (Jobless Claims) yang menunjukkan
penurunan menjadi 205k vs 206k prev.

Pada hari Kamis kemarin, Rupiah bergerak menguat di posisi tertingginya dalam 3 bulan terakhir terhadap
USD, sedangkan Mata Uang Asia lainnya bergerak Mix. USDIDR di buka di 15460, kemudian bergerak
turun hingga ke level 15290. USDIDR di tutup naik ke level 15340 seiring dengan investor yang lebih
berhati-hati dalam menantikan rilis data Inflasi US malam hari. Di hari Jumat ini USDIDR di buka di level 
15210, dengan Range pergerakan di 15000 – 15250.

Bonds Pemerintah masih mengalami kenaikkan di hari ke 8 penguatannya. Yield Bonds Tenor 10Y turun
ke 6.63%. Baik investor asing maupun domestik terlihat masih melakukan akumulasi pembelian di pasar
obligasi terutama di tenor yang lebih panjang..

• IHSG berpotensi sideways cenderung rebound dari area support
6550an ditengah penguatan bursa global & koreksi cukup dalam
harga batu bara dan turunnya harga beberapa komoditas lainnya
seperti CPO, nikel dan emas.

• 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 15.210
dengan indikasi range perdagangan di 15.000 - 15250.

• Rekomendasi Bonds FR83, FR97, FR98, INDOgip
• N28NEW2, INDON32N, INDON33, INDON53

 Stock 11-Jan 12-Jan % 

IHSG 6,584.45 6,629.93 0.69 

LQ45 894.95 905.68 1.20 

S&P 500 3,969.61 3,983.17 0.34 

Dow 

Jones
33,973.01 34,189.97 0.64 

Nasdaq 10,931.67 11,001.10 0.64 

FTSE 100 7,724.98 7,794.04 0.89 

Hang 

Seng
21,436.05 21,514.10 0.36 

Shanghai 3,161.84 3,163.45 0.05 

Nikkei 

225
26,446.00 26,449.82 0.01 

Bond 11-Jan 12-Jan % 

INA 10yr ( ID R ) 6.73 6.63 (1.47)

INA 10yr ( U SD ) 4.71 4.72 0.23 

UST 10yr 3.54 3.44 (2.80)
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