
Kurs 17-Jan 18-Jan %

USD/IDR 15100 15190 0.60

EUR/IDR 16415 16401 (0.09)

GBP/IDR 18535 18664 0.69

AUD/IDR 10594 10627 0.31

NZD/IDR 9688 9801 1.16

SGD/IDR 11466 11492 0.22

CNY/IDR 2255 2241 (0.64)

JPY/IDR 118.26 118.18 (0.06)

EUR/USD 1.0871 1.0797 (0.68)

GBP/USD 1.2275 1.2287 0.10
AUD/USD 0.7016 0.6996 (0.29)

NZD/USD 0.6416 0.6452 0.56

“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 6,685   6,766 

ID 10 Y 6.69% 6.76%

US 10 Y 3.40% 3.59%

USD / IDR 15,140 15,220

DJI Dev
Market

3,067              3,141 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,370 3,441 

DJIM China 2,537 2,756 

1. BOJ Menahan Suku Bunga
Hari ini Bank of Japan (BOJ) menahan suku bunga serta mempertahankan kebijakan seputar YCC, pasar di 
Asia cukup mixed pagi ini dengan Nikkei memimpin penguatan pasar Asia Utara di pagi ini.

2. OPEC Mewacanakan Pemangkasan 120k Bpd 
Oraganisasi eksportir minyak terbesar OPEC meramalkan supplai dan permintaan minyak global akan
segera menemukan titik ekulibrium akhir Q1. Member OPEC memutuskan akan memompa lebih sedikit
minyak akhir bulan lalu dengan pemangkasan minyak hingga 120k bpd. Estimasi ini tidak berubah untuk
satu tahun kedepan.

3. Target Hilirisasi investasi $545 miliar
Menteri investasi sekliguas ketua BKPM Bahlil Lahadalia memfokuskan investasi hilirisasi sebanyak $545.3 
miliar untuk tahun 2023-2035. dalam pidatonya beliau menjelaskan ada delapn dari 21 sector komoditas
yang menjadi prioritas utama yaitu minerba, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan

4. FX & BONDS MARKET
USD bergerak sideways pada perdagangan Selasa ditengah minimnya data yang rilis dari US. Pasar masih
menantikan sinyal dari data penjualan ritel dan inflasi produsen US untuk melihat sejauh mana tekanan
harga telah berkurang. Sementara itu, GBP menguat setelah rilis data ketenagakerjaan yang menunjukkan
naiknya pertumbuhan upah dan stabilnya tingkat pengangguran di Inggris. Upah rata-rata naik sebesar
6.4% lebih tinggi dari perkiraan 6.1%, sementara itu lapangan kerja baru mencatatkan pertumbuhan
sebesar 27.000 lebih tinggi dari perkiraan 15.000. BoE menilai bahwa ketatnya pasar tenaga kerja
memberikan sinyal bahwa inflasi masih berpotensi naik sehingga membuka peluang untuk kembali
melakukan pengetatan kebijakan moneternya.

IDR dan beberapa mata uang negara berkembang Asia bergerak melemah terhadap USD pada
perdagangan Selasa pasca rilis data dari China yang menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP tengah
melandai ke 2,9%. USDIDR dibuka pada level 15.120-15.130 dengan perdagangan pertama pada 15.130. 
IDR kemudian melemah ke 15.145-15.155 pada tengah hari. Menjelang sore hari, IDR melanjutkan
pelemahan ke 15.180, dan kemudian ditutup di 15.170 -15.175. Pagi ini USDIDR dibuka pada level 15.170-
15.190 dengan perkiraan range perdagangan 15.140-15.220.

Pada Selasa kemarin dilakukan lelang obligasi Kementerian Keuangan dimana penawaran masuk yang 
tercatat cukup tinggi sebesar 59,04T sementara yang diserap sebesar 23T. Sementara dipasar sekunder
volume perdagangan masih cukup baik jelang Rapat Dewan Gubernur BI. Investor ritel tercatat masih
melakukan akumulasi pada seri long-end 15y ,20y, dan 30y.

• IHSG berpotensi mixed cenderung menguat ditengah penguatan
bursa global dan penurunan harga komoditas.

• Investor dapat consider untuk BUY ON WEAKNESS ke reksa dana
saham berkapitalisasi besar seperti BNP Paribas SRI-KEHATI &
SCHRODER DANA PRESTASI PLUS dengan target resistance di
6850an.

• Pada perdagangan hari ini, Spot USD/IDR dibuka di level 15.170 –
15.190 dengan indikasi range perdagangan di 15.140 – 15.220.

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

 Stock 16-Jan 17-Jan % 

IHSG 6,688.06 6,767.34 1.19 

LQ45 913.32 929.85 1.81 

S&P 500 - 3,990.97 -

Dow 

Jones
- 33,910.85 -

Nasdaq - 11,095.11 -

FTSE 100 7,860.07 7,851.03 (0.12)

Hang 

Seng
21,746.72 21,577.64 (0.78)

Shanghai 3,227.59 3,224.25 (0.10)

Nikkei 

225
25,822.32 26,138.68 1.23 

Bond 16-Jan 17-Jan % 

INA 10yr ( ID R ) 6.65 6.68 0.45 

INA 10yr ( U SD ) - 4.63 -

UST 10yr 3.50 3.55 1.26 
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