
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

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data
dalam informasi ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak
langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan
keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam informasi ini termasuk di mana kerugian yang timbul
atas kerusakan yang diduga muncul karena isi dari informasi tersebut. Perubahan terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada informasi ini dapat
berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari informasi ini yang bisa dianggap dan atau untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi,
penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen keuangan
baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. informasi ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan untuk meminta saran
profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk
digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT
Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 5.50

FED RATE 4.50

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

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 6,570   6,690 

ID 10 Y 6.68% 6.83%

US 10 Y 3.40% 3.54%

USD / IDR 14,980 15,125

DJI Dev
Market

3,075  3,173 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,371 3,505 

DJIM China 2,537 2,756 

1. Japan PPI
Inflasi Jepang sektor Produsen kembali meningkat dan di tutup sebesar 10.2% angka ini lebih tinggi di 
bandingkan bulan sebelumnya pada 9.3% serta berhasil melampaui ekspektasi para analis di 9.5%. Angka
bulan sebelumnya direvisi naik menjadi 9.7%

2.    Trade Balance China
Trade balance China berhasil bertumbuh diatas ekspektasi analis di bulan Desember, data pada hari jumat
menunjukan pelamahan pada ekspor-impor ditengah di longarkannya restriksi covid. Trade Balance 
bertumbuh USD 78 miliar diatas ekspektasi sebesar USD 76.2 miliar dan lebih tinggi di bandingkan bulan
sebelumnya sebesar USD 69.84 milliar.

3. China GDP Diproyeksikan Melambat
PDB China pekan ini diperkirakan melambat hingga 1.6% dan di tutup 2.7% untuk tahun 2022 dibawah
angka ambisi pemerintah di sekitar 5.5%. Pelemahan dating dari aturan ketat covid, rendahnya penjualan
ritel, produksi industrial serta lemahnya fixed-asset investment

4. FX & BONDS MARKET
USD melanjutkan pelemahan terhadap _major currency_ meski release data sentimen konsumen AS naik
menjadi 64,6 pada Januari 2023 dari 59,7 pada Desember. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak
April 2022 dan diatas perkiraan pasar di 60,5. Melandainya inflasi di AS masih mempengaruhi pergerakan
pasar pada awal pekan perdagangan, mendorong sentimen risk on sehingga investor cenderung melepas
USD dan masuk ke risky asset.

Sementara itu, IDR menguat terhadap USD pada perdagangan Jumat pekan lalu, mengungguli mata uang
Asian Emerging Market lainnya. USDIDR dibuka pada level 15.220-15.230 dengan perdagangan pertama
di level 15.230. IDR kemudian menguat hingga level 15.135 yang merupakan level tertinggi secara YTD 
didorong oleh masuknya aliran dana asing. IDR sempat melemah ke level 15.200-15.210 didorong oleh
permintaan yang cukup besar dari nasabah korporasi dan beberapa trader yang melakukan profit taking. 
IDR kemudian menguat ke level 15.140-15.155 dan bertahan hingga penutupan. Pagi ini, USDIDR dibuka
pada level 15.070-15.100 dengan perkiraan range perdagangan 14.980-15.125.

Harga obligasi pemerintah Republik Indonesia cenderung melemah pada perdagangan Jumat setelah
mengalami rally pasca rilis data CPI US. Yield tenor 10 tahun naik dari 6.5% ke 6.65% jelang lelang obligasi
pada hari Selasa besok dan Rapat Dewan Gubernur BI. Aliran dana investor asing masih cukup deras
masuk ke pasar obligasi yang tercatat sebesar IDR 13.8T YTD

• IHSG berpotensi mixed cenderung menguat dari area support
6550an jelang rilis data Neraca Perdagangan & Indeks Keyakinan
Konsumen.

• Investor dapat consider untuk BUY ON WEAKNESS 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 15.070 –
15.100 dengan indikasi range perdagangan di 14.980 – 15.125.

• Rekomendasi Bonds FR96, FR97, FR98, INDON45
• INDON49, INDON50n, INDON53

 Stock 12-Jan 13-Jan % 

IHSG 6,629.93 6,641.83 0.18 

LQ45 905.68 905.49 (0.02)

S&P 500 3,983.17 3,999.09 0.40 

Dow 

Jones
34,189.97 34,302.61 0.33 

Nasdaq 11,001.10 11,079.16 0.71 

FTSE 100 7,794.04 7,844.07 0.64 

Hang 

Seng
21,514.10 21,738.66 1.04 

Shanghai 3,163.45 3,195.31 1.01 

Nikkei 

225
26,449.82 26,119.52 (1.25)

Bond 12-Jan 13-Jan % 

INA 10yr ( ID R ) 6.63 6.62 (0.17)

INA 10yr ( U SD ) 4.72 4.65 (1.50)

UST 10yr 3.44 3.50 1.86 

Senin, 16 Januari  2023


