
Pasar saham Wall Street bergerak ke zona hijau pada
perdagangan akhir pekan lalu. Saham-saham terkait dengan

pemulihan ekonomi menguat setelah data pasar tenaga kerja
USA yang dirilis pada Jumat lalu lebih kuat dari perkiraan.

Secara mingguan, Dow Jones naik 0.7% persen, S&P 500 naik
0.9% persen dan Nasdaq naik 1.1%.

Rilis pasar tenaga kerja data Kementerian Tenaga Kerja

menunjukkan ekonomi USA menambahkan 943.000 lapangan
pekerjaan selama Juli, angka tersebut jauh di atas perkiraan

para analis sebanyak 845.000. Persentase pengangguran
turun menjadi 5.4% di bawah perkiraan sebesar 5.7%.

Sementara klaim tunjangan pengangguran turun 14.000
menjadi 385.000. Pelaku pasar antusias karena sejauh ini

dampak pandemi virus corona (Coronavirus Disease-
2019/Covid-19), terutama penyebaran varian delta yang lebih

menular, belummembuat pasartenaga kerja terpukul.

Dengan membaiknya data tenaga kerja, Fokus sekarang
beralih ke pertemuan para pemimpin Federal Reserve di

Jackson Hole, Wyoming, yang akan berlangsung pada akhir
bulan ini untuk membahas kebijakan dan memutuskan

strategi stimulus di masa depan. Dimana para pejabat Bank
Sentral AS semakin terang-terangan menyebut sudah saatnya

mengurangi stimulus moneter. Hingga saat ini, Ketua Jerome
Powell masih mempertahankan kebijakan ultra-longgar untuk

merangsang perekonomian yang terpukul oleh pandemi

Selain itu hal yang perlu di waspadai adalah kenaikan jumlah
kasus harian covid-19 di AS, yang mana saat ini rata-rata

hariannya telah mencapai 100rb kasus para ahli memberikan
sebuah peringatan bahwa penambahan jumlah kasus harian

bisa mencapai 200ribu kasus pada musim gugur mendatang.
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Sejalan dengan bursa AS, pasar modal regional Asia juga
ditutup menguat selama perdagangan pekan lalu. Walau

investor kembali khawatir dengan kenaikan kasus virus
corona (Covid-19) di Asia, terutama di China yang menjadi

negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia.

Secara mingguan indeks Nikkei ditutup naik 1.97%, Hang Seng
Hong Kong ditutup naik 0.84%, Shanghai Composite China

naik 1.97% dan Straits Times Singapura naik 0.32% begitupun
KOSPI Korea Selatan naik 2.10%.

DOMESTIK 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan lalu
(2-6 Agustus) naik 2.2% secara point-to-point seiring dengan

positifnya sentimen pasar dari dalam negeri. Dalam pekan ini
pun IHSG berhasil menyentuh kembali level psikologis 6.200.

IHSG terdorong oleh beberapa kabar positif yang mewarnai

pasar keuangan dalam negeri. Kabar positif pertama yakni
rilis data pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal kedua tahun

2021. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk
Domestik Bruto (PDB) kuartal II-2021 tumbuh 7.07% secara

tahunan. Secara kuartalan, ekonomi nasional tumbuh 3.31%.
Pencapaian ini mengakhiri rentetan pertumbuhan negatif

(kontraksi) selama empat kuartal berturut-turut. Artinya,
Indonesia merdeka dari resesi ekonomi.

Sementara dari kabar kedua yakni rilis data cadangan devisa

pada periode Juli 2021 yang kembali tumbuh, walaupun
pertumbuhannya cenderung tipis. Bank Indonesia (BI) Bank

Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa (cadev) RI per
akhir Juli 2021 sebesar US$ 137.3 miliar. Naik sekitar US$ 200

juta dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa
tersebut, setara dengan pembiayaan 8.9 bulan impor atau 8.6

bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3

bulan impor.

Sabtu (7/8) Kasus positif covid-19 di Indonesia masih
berfluktuasi, di mana tercatat ada 31.753 orang yang terpapar

dalam sehari, Ada lima wilayah dengan kasus harian
terbanyak. Yakni Jawa Barat (4.580), Jawa Timur (4.490), Nusa

Tenggara Timur (3.598), Jawa Tengah (3.022) dan Riau
(2.205). DKI sendiri berada di posisi ke-6. Kasus baru tercatat

2.185.

China pada Jumat lalu melaporkan konfirmasi 124 kasus virus
corona baru. Ini adalah kasus harian tertinggi yang dipicu

lonjakan transmisi virus lokal. Otoritas China telah
menerapkan pembatasan mobilitas di beberapa kota.

Lonjakan kasus Covid-19 membuat pertumbuhan ekspor dan

impor China bulan Juli 2021 melambat. Ekspor di bulan Juli
naik 19.3% melambat dibanding bulan Juni yang sebesar

32.2% yoy. Sementara itu, impor Juli hanya naik 28.1% yoy,
melambat dibandingkan dengan data Juni yang tumbuh

36.7%. Realisasi tersebut juga di bawah proyeksi analis yang
memperkirakan kenaikan 33%. Dengan hasil itu, China

mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$ 56.48
miliar di bulan Juli.
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SAHAM

Index 30 Jul 6 Aug Change (%)

JKSE  (INA) 6,070.04 6,203.43 2.20 

LQ45 (INA) 823.04 844.14 2.56 

NASDAQ (US) 14,672.68 14,835.76 1.11 

DOW JONES (US) 34,935.70 35,208.51 0.78 

S&P 500 (US) 4,395.26 4,436.52 0.94 

NIKKEI 225 (JPN) 27,283.59 27,820.04 1.97 

KOSPI (KOR) 3,203.23 3,270.36 2.10 

HANGSENG (HKG) 25,961.03 26,179.40 0.84 

SHANGHAI COMP 
(CHN)

3,397.36 3,458.23 1.79 

STRAIT TIMES (SIN) 3,166.94 3,177.18 0.32 

PSE COMP (PHI) 6,270.23 6,539.91 4.30 

FTSE Asia Pacific (ex 
jpn)

4,146.68 4,234.73 2.12 

FTSE 100 (ENG) 7,032.30 7,122.95 1.29 

DAX  (GER) 15,544.39 15,761.45 1.40 

CAC (FRA) 6,612.76 6,816.96 3.09 

OBLIGASI

Index 30 Jul (%) 6 Aug (%) Change

US 10Y Govt Bond 1.23 1.31 0.08 

EU 10Y Govt Bond -0.46 -0.45 0.01 

JPN 10Y Govt Bond 0.02 0.03 0.01 

GB 10Y Govt Bond 0.56 0.61 0.05 

INA 3Y Govt Bond 4.39 4.36 (0.04)

INA 5Y Govt Bond 5.17 5.14 (0.03)

INA 10 Govt Bond 6.31 6.29 (0.02)

INA 15Y Govt Bond 6.33 6.32 (0.02)

INA 20Y Govt Bond 7.06 7.03 (0.02)

MATA UANG

Index 30 Jul 6 Aug Change (%)

USD/IDR 14,460 14,375 (0.59)

EUR/IDR 17,180 16,996 (1.07)

JPY/IDR 132.07 130.82 (0.95)

GBP/IDR 20,173 20,010 (0.81)
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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
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Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan
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