
“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.”

INTEREST RATES %

BI 7-Day RRR 5.75

FED RATE 4.75

INDEXES 16-Mar 17-Mar %

IHSG 6565.728 6678.237 1.71

LQ45 907.501 924.254 1.85

S&P 500 3960.28 3916.64 (1.10)

DOW JONES 32246.55 31861.98 (1.19)

NASDAQ 11717.28 11630.51 (0.74)

FTSE 100 7410.03 7335.4 (1.01)

HANG SENG 19203.91 19518.59 1.64

SHANGHAI 3226.891 3250.546 0.73

NIKKEI 225 27010.61 27333.79 1.20

Source: Bloomberg, CNBC, Trading Economics

FOREX 17-Mar 20-Mar %

USD/IDR 15385 15370 (0.10)

EUR/IDR 16336 16400 0.39 

GBP/IDR 18633 18715 0.44 

AUD/IDR 10246 10287 0.40 

NZD/IDR 9539 9615 0.80 

SGD/IDR 11422 11456 0.30 

CNY/IDR 2230 2228 (0.06)

JPY/IDR 115.28 116.32 0.91 

EUR/USD 1.0618 1.0670 0.49 

GBP/USD 1.2111 1.2176 0.54 

AUD/USD 0.6660 0.6693 0.50 

NZD/USD 0.6200 0.6256 0.90 

BONDS 16-Mar 17-Mar %

INA 10 YR 
(IDR)

6.956 6.906 (0.72)

INA 10 YR 
(USD)

4.859 4.846 (0.27)

UST 10 YR 3.577 3.4286 (4.15)
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COUNTRIES
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

INDONESIA 5.47% 0.16%

U.S 6% 0.4%

Global

UBS setuju untuk membeli saingannya Credit Suisse senilai 3 miliar franc Swiss ($3,2 miliar) pada

hari Minggu. Bank Nasional Swiss juga menjanjikan pinjaman hingga 100 miliar franc Swiss ($108

miliar) untuk mendukung pengambilalihan tersebut. ”Dengan pengambilalihan Credit Suisse oleh

UBS, sebuah solusi telah ditemukan untuk mengamankan stabilitas keuangan dan melindungi

ekonomi Swiss dalam situasi luar biasa ini,” bunyi pernyataan dari Bank Nasional Swiss, yang

mencatat bahwa bank sentral bekerja dengan pemerintah Swiss dan Otoritas Pengawas Pasar

Keuangan Swiss untuk menggabungkan dua bank terbesar di negara itu.

Domestik

Beredar Surat Keputusan (SK) dari BEI yang akan mengembalikan jam perdagangan bursa mulai

pada 3 April 2023, dengan hari Senin hingga Kamis di pasar reguler, sesi pra-pembukaan masih

akan sama yaitu pada pukul 08.45-08.59 WIB. Perubahan terjadi pada waktu perdagangan sesi I

menjadi 09.00-12.00 WIB. Untuk sesi II akan berubah menjadi 13.30-15.49 WIB. Sementara pada

sesi pra-penutupan akan menjadi 15.50-16.00 WIB. Untuk sesi pasca penutupan menjadi 16.01-

16.15 WIB. Untuk perdagangan di hari Jumat di pasar reguler, sesi pra-pembukaan masih masih

sama, yaitu 08.45-08.59 WIB. Begitu juga pada sesi I akan tetap menjadi 09.00-11.30 WIB.

Perubahan waktu perdagangan terjadi pada sesi II yang saat ini akan berubah menjadi 14.00-

15.49 WIB. Pada sesi pra-penutupan akan menjadi 15.50-16.00 WIB. Untuk sesi pasca penutupan

menjadi 16.01-16.15 WIB. BEI untuk sementara waktu tidak melakukan perubahan terhadap

batasan persentase auto reject bawah (ARB). Sehingga, batasan ARB asimetris yang ditetapkan

maksimal 7%.

Pasar Valuta Asing dan Obligasi

Spot USD/IDR dibuka di level 15.380, kemudian bergerak turun hingga level 15.355 didorong oleh

intervensi dari bank sentral. Sebelum penutupan perdagangan, spot diperdagangkan di level

15.350, dan ditutup di level 15.355. Pada perdagangan hari ini, spot USD/IDR dibuka di level

15.350 – 15.370 dengan indikasi range perdagangan di 15.320 – 15.380.

Dari pasar obligasi Indonesia, terlihat inflow didominasi investor asing yang kembali risk on,

dengan demand yang tinggi pada obligasi seri tenor 10 tahun. Sementara investor retail domestik

juga masih melakukan akumulasi pembelian seri-seri tenor panjang seperti FR97 dan FR89.

RBA Kent Speech

Loan Prime Rate 1Y 3.65% 3.65% 3.65%

Loan Prime Rate 5Y 4.3% 4.3% 4.3%

Balance of Trade €-28.5 B €-8.8 B

ECB President Lagarde Speech
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