
2. INFLASI JEPANG MENYENTUH 4%
Inflasi CPI jepang kembali menyentuh level 4% yang juga adalah angka tertinggi dalam 4 dekade terakhir.
Di luar harga pangan dan energy melonjak 2 kali lipat dari target bank sentral di 2% memunculkan
kembali spekulasi akan bank Jepang untuk segera merubah kebijakan suku bunga dan cap akan yield
curve control di 50bps.

“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 5.75

FED RATE 4.50

Stock 20-Jan 23-Jan %

IHSG
6874.931 - -

LQ45
941.01 - -

S&P 500
3972.61 4019.81 1.19%

Dow Jones
33375.49 33629.56 0.76%

Nasdaq
11140.43 11364.41 2.01%

FTSE 100
7770.59 7784.67 0.18%

Hang Seng
22044.65 - -

Shanghai
3264.814 - -

Nikkei 225
26553.53 26906.04 1.33%

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 20-Jan 24-Jan %

USD/IDR 15140 15070 (0.46)

EUR/IDR 16409 16402 (0.04)

GBP/IDR 18754 18673 (0.43)

AUD/IDR 10481 10617 1.29 

NZD/IDR 9706 9799 0.95 

SGD/IDR 11445 11433 (0.11)

CNY/IDR 2234 2221 (0.61)

JPY/IDR 117.51 115.74 (1.51)

EUR/USD 1.0838 1.0884 0.42 

GBP/USD 1.2387 1.2391 0.03 

AUD/USD 0.6923 0.7045 1.76 

NZD/USD 0.6411 0.6502 1.42 

Bond 19-Jan 20-Jan %

INA 10yr (IDR) 6.63 6.629 (0.09)%

INA 10yr (USD) 4.567 4.60 0.72%

UST 10yr 3.3915 3.4787
2.57%
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.51 0.66

US 6.50 (0.1)

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,708            6,940           

ID 10 Y 6.60% 6.74%

US 10 Y 3.36% 3.51%

USD / IDR 14,820         15,057           

DJI Dev
Market

3,075          3,154           

FTSE Aspac
ex Jpn

3,373          3,507          

DJIM China 2,537          2,733           

1. LAEL BRAINARD & JOHN WILLIAM TETAP ”HAWKISH”
Lael Brainard & John William tetap ”Hawkish” Perjuangan melawan inflasi terbilang masih tinggi dimana
angka inflasi yang terakhir masih berada jauh diatas target FED di 6.5%. Lael Brainard & John Williams
terkenal sebagai petinggi yang paling didengar diluar powell menginsyaratkan kenaikan suku bunga akan
terus berlanjut untuk menekan laju inflasi AS.

• IHSG berada di posisi pivot bulan Januari setelah
mengalami rally 7 hari beruntun, maka dari itu
IHSG akan bergerak kosolidasi terlebih dahulu
sebelum menuju ke area R1 di 7073. waspadai
posisi pivot saat ini karena rawan profit taking. 
Stoch RSI menunjukan potensi crossing di area 
overbought.

• Pelemahan USD imbas ekspektasi kenaikan suku
bunga FFR lebih kecil di 25bps pada meeting 
mendatang.

• Rekomendasi Bonds FR96, FR72, FR98, INDON45, 
INDON47, INDON49, INDON53 (sesuai
ketersediaan).

3. BI MENAIKAN BUNGA ACUAN KE 5.75%
Bank Indonesia menaikan bunga acuan sebanyak 25bps dari 5.50% menjadi 5.75%. Hal ini dilakukan
Gubernur Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi. Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga sebesar
225bps dari bulan Agustus diyakini cukup untuk menahan laju inflasi.

4. FX & BONDS MARKET
USD melemah terhadap mata uang lainnya menyusul meningkatnya ekspektasi The Fed akan memilih
kenaikan suku bunga yang lebih kecil (0.25%) di rapat berikutnya. Sementara itu, EUR menguat setelah
member ECB memberikan sinyal masih akan menaikan suku bunga acuannya sekali lagi sebesar 0.5%.
Selain itu, akhir pekan lalu juga dirilis notulensi rapat BOJ yang mengambarkan bahwa mereka akan
menjaga kebijakan sangat longgar dan mempertahankan yield curve control obligasi 10Y di kisaran 0.5%.
Dari segi data, angka penjualan ritel di UK bulan Desember dirilis di level -5.8%, lebih rendah dari
ekspektasi.
Mayoritas mata uang Asia diperdagangkan mix di hari Jumat lalu menjelang Tahun Baru Imlek. Dibuka di
level 15,118-15,128, USD/IDR bergerak naik hingga 15,153. Di sore hari, spot turun di bawah 15,100 akibat
intervensi dari BI hingga menyentuh level 15,075. Akhir pekan lalu, spot USD/IDR ditutup di level 15,070-
15,080. Pagi ini, USDIDR dibuka pada level 15.040-15.050 dengan perkiraan range perdagangan 14980-
15085.

Tidak banyak perubahan pada obligasi pemerintah Indonesia dibandingkan dengan penutupan
sebelumnya, dimana imbal hasil tenor 10 tahun berada di level 6.61%. Sentimen terhadap obligasi
dipengaruhi oleh pergerakan USD/IDR. Ketika IDR menguat, obligasi pemerintah cenderung stabil dan
positif, serta masih terlihat banyak aliran dana masuk dari asing.
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