
Pemerintah Singapura melaporkan penambahan kasus positif
Covid-19 sebanyak 457 orang, yang merupakan penambahan

terbanyak sejak Agustus 2020, ditengah kebijakan pemerintah
Singapura untuk berdamai denganCovid-19.

Bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA)

melakukan tapering atau pengurangan pembelian asset.
Selama ini RBA melakukan pembelian aset (quantitative

easing/QE) sejak November 2020 lalu, dengan nilai AU$ 100
miliar, dan dilakukan dengan melakukan pembelian obligasi

sebesar AU$ 5 miliar per pekan. Program tersebut berakhir di
bulan ini. RBA mengumumkan memperpanjang QE tetapi

nilainya dikurangi menjadi AU$ 4 miliar per pekan.

Wall Street ditutup melemah di akhir pekan karena investor
memperkirakan inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi.

Secara mingguan Wall Street mencatat kinerja negatif. Indeks
S&P 500 merosot 1.69%, Dow Jones bahkan lebih besar lagi

2.15%, dan Nasdaq minus 1.6%. Selain itu beberapa indeks di
Eropa juga terkoreksi. Indeks DAX 30 Jerman dan FTSE 100

masing-masing turun 1.09% dan 1.53%.

Kinerja negatifWall Street disebabkan semakin dekatnya waktu
pelaksanaan Tapering oleh Bank Sentral AS. Setelah rilis data

klaim tunjangan pengangguran mingguan yang membaik,
dilaporkan sebesar 310.000, atau lebih baik dari polling Dow

Jones yang mengekspektasikan angka 335.000. Capaian itu
melanjutkan perbaikan yang dicetak pekan sebelumnya 340.000

klaim. Selain itu, inflasi di level produsen (Producers Price
Index/PPI) pada Agustus 2021 mencapai 8.3% yoy. menjadi laju

tercepat sejak November 2010. Sejalan dengan itu, Sejumlah
pejabat The Fed sudah menyuarakan bahwa tapering bisa saja

mulai dilakukan tahun ini. Meski data penciptaan lapangan
kerja non-pertanian (non-farm payroll) agak mengecewakan.

Pada Agustus 2021, perekonomian AS menciptakan 235.000
lapangan kerja. Ini adalah yang terendah sejak Januari 2021. Jika

inflasi terus meningkat secara fundamental dan data tenaga
kerja menunjukkan perbaikan signifikan, The Fed akan

mengurangi pasokan likuiditas yang diberikannya selama ini,
yaitu quantitative easing senilai US$ 120 miliar per bulan.

Selanjutnya, The Fed akan menggelar rapat pada 21-22

September 2021, selain itu pelaku pasar akan menanti data CPI
(Inflasi) AS yang keluar di hari Selasa, yang memicu investor

berspekulasi akan ada pengumuman mengenai langkah
pengurangan pembelian suratutang di pasar atautapering,
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Pada pekan lalu, mayoritas bursa saham di regional Asia
menguat, melanjutkan tren penguatan pada minggu

sebelumnya. Secara mayoritas, pelaku pasar saham di Asia lebih
optimis, setelah adanya perbincangan antara Presiden Amerika

Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, di mana
keduanya membahas perlunya menghindari konflik dan

persaingan antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia
tersebut. selain itu, pembahasan juga berfokus pada masalah

ekonomi, perubahan iklim, dan Covid-19. Ini juga menjadi
pembicaraan pertama kedua pemimpin dalam tujuh bulan

terakhir.

Dari sisi data ekonomi, Tingkat inflasi tahunan China berada di
0.8% pada Agustus 2021, lebih rendah dari konsensus pasar dan

angka Juli sebesar 1%.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sepanjang
pekan lalu. IHSG terkoreksi 0.52% secara mingguan. Pada

perdagangan akhir pekan, IHSG ditutup di bawah 6.100.
Dimana pelemahan terjadi karena kekhawatiran akan

pengetatan kebijakan (tapering off) moneter oleh bank
sentral Amerika Serikat (AS).

Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa per akhir

Agustus 2021 tercatat naik sebesar US$ 144.8 miliar,
meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2021

sebesar US$ 137.3 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut
setara dengan pembiayaan 9.1 bulan impor atau 8.7 bulan

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

bulan impor. Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut,
terutama karena adanya tambahan alokasi Special Drawing

Rights (SDR) sebesar US$ 6.31 miliar yang diterima oleh
Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF). kondisi

tersebut memberikan sentiment positif, dimana cadangan
devisa adalah pertahanan lapis pertama untuk menjaga nilai

tukar rupiah. Ketika rupiah mengalami tekanan, BI bisa
menggelontorkan likuiditas dari cadangan devisa untuk

melakukan intervensi di pasar.

Sementara itu, Survei konsumen Bank Indonesia (BI) pada
Agustus 2021 menyebutkan indeks keyakinan konsumen (IKK)

terhadap kondisi ekonomi masih tertahan. Hal ini terjadi
seiring dengan berlanjutnya kebijakan pembatasan mobilitas

pada periode survei untukmengatasi penyebaran varian Delta
Covid-19. Nilai IKK pada Agustus 2021 tercatat 77.3 poin. Nilai

ini lebih rendah dibandingkan periode Juli 2021, yakni 80.2
poin.

Data terbaru penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Minggu

(12/9) terdapat tambahan sebanyak 3.779 kasus positif, 9.401
kasus sembuh, dan 188kematian akibatCovid-19.
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SAHAM

Index 3-Sep 10-Sep Change (%)

JKSE  (INA) 6,126.92 6,094.87 (0.52)

LQ45 (INA) 873.92 870.20 (0.43)

NASDAQ (US) 15,363.52 15,115.49 (1.61)

DOW JONES (US) 35,369.09 34,607.72 (2.15)

S&P 500 (US) 4,535.43 4,458.58 (1.69)

NIKKEI 225 (JPN) 29,128.11 30,381.84 4.30 

KOSPI (KOR) 3,201.06 3,125.76 (2.35)

HANGSENG (HKG) 25,901.99 26,205.91 1.17 

SHANGHAI COMP 
(CHN)

3,581.73 3,703.11 3.39 

STRAIT TIMES (SIN) 3,083.85 3,098.80 0.48 

PSE COMP (PHI) 6,897.13 6,970.51 1.06 

FTSE Asia Pacific (ex 
jpn)

4,263.95 4,221.73 (0.99)

FTSE 100 (ENG) 7,138.35 7,029.20 (1.53)

DAX  (GER) 15,781.20 15,609.81 (1.09)

CAC (FRA) 6,689.99 6,663.77 (0.39)

OBLIGASI

Index 3-Sep (%) 10-Sep (%) Change (%)

US 10Y Govt Bond 1.33 1.34 0.02 

EU 10Y Govt Bond -0.36 -0.33 0.03 

JPN 10Y Govt Bond 0.04 0.05 0.01 

GB 10Y Govt Bond 0.71 0.76 0.05 

INA 3Y Govt Bond 4.67 4.62 (0.05)

INA 5Y Govt Bond 5.05 5.05 (0.00)

INA 10 Govt Bond 6.13 6.16 0.02 

INA 15Y Govt Bond 6.31 6.28 (0.03)

INA 20Y Govt Bond 6.88 6.89 0.02 

MATA UANG

Index 3-Sep 10-Sep Change (%)

USD/IDR 14,275 14,260 (0.11)

EUR/IDR 16,964 16,857 (0.63)

JPY/IDR 129.90 129.91 0.01 

GBP/IDR 19,767 19,733 (0.17)

“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 hukumdanatau 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 bagiandari informasi ini yangbisa 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 hukumsebelummelakukan investasi.
Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan
apapun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT BankDanamon Indonesia Tbk dan PT BankDanamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga
dalam hal ini.”


