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Pekan Lalu
Indikator Utama

2 Feb 18

9 Feb 18

IHSG

%

6,628.8

6,505.5

-1.9

Rata-rata perdagangan harian (IDR miliar)

8,483.0

7,621.1

-10.2

Dana masuk bersih investor asing (IDR miliar)

-4,255.9

-5,402.7

26.9

Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

232.5

231.5

-0.4

USD/IDR

13,452

13,628

-1.3

Pergerakan Saham Sektoral
Kode

Sektor

%

JAKCONS

Konsumer

0.0

JAKFIN

Finansial

-0.9

JAKINFR

Infrastruktur

-2.2

JAKTRAD

Perdagangan

-2.7

JAKBIND

Semen dan industri dasar

-2.9

JAKPROP

Properti

-2.9

JAKAGRI

Agrikultur

-3.0

JAKMINE

Pertambangan

-5.0

JAKMIND

Otomotif dan aneka industri

-5.4

Di pasar global, pekan lalu bursa saham Amerika Serikat bergerak
melemah dibayangi oleh kekhawatiran inflasi akan naik lebih cepat dari
perkiraan menyusul data ketenagakerjaan yang melebihi ekspektasi
serta kekhawatiran kenaikan suku bunga The Fed dapat menyeret
pertumbuhan ekonomi AS, S&P 500 turun 5.16%, Dow Jones turun
5.21% dan Nasdaq turun 5.06%. Pelemahan yang terjadi pada pasar
saham di tengah kenaikan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun yang
ditutup naik ke level 2.85% pekan kemarin. Sejauh ini volatilitas pasar
masih berada pada level yang cukup tinggi diindikasikan dari indeks VIX
pada level 29.06, lebih tinggi dari rata- rata 1 tahun pada level 11.48.
Data ekonomi yang dirilis adalah Initial Jobless Claims (Feb 3)
bertambah lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 221k dan
Markit US Services PMI (Jan F) tumbuh sesuai dengan estimasi sebesar
53.3.
Di pasar regional, dibayangi oleh pelemahan tajam bursa saham AS,
MSCI Asia Pacific turun 6.53% pekan lalu. Harga minyak dunia juga
bergerak melemah terimbas sentimen negatif pelemahan pasar finansial
global. Data ekonomi yang dirilis China adalah Exports (Jan) yang
tumbuh lebih tinggi dibandingkan estimasi sebesar 11.1% YoY,
sementara Imports (Jan) tumbuh 36.9%, Foreign Rerserves (Jan) naik
ke level USD3,161.5 Miliar dan CPI (Jan) tumbuh lebih rendah
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1.5% YoY.
Di pasar domestik, pasar finansial Indonesia bergerak cukup resilien,
IHSG mengalami pelemahan mingguan sebesar 1.86% sementara pasar
obligasi turun 0.43%. Investor asing di pasar saham membukukan
penjualan bersih mingguan senilai IDR5.40 Triliun. Imbal hasil obligasi
pemerintah tenor 10 tahun ditutup naik ke level 6.37% dari penutupan
pekan sebelumnya 6.27%. Data ekonomi yang dirilis adalah PDB (4Q)
tumbuh 5.19% YoY lebih tinggi dari ekspektasi konsensus 5.10%
sehingga secara keseluruhan PDB Indonesia di 2017 tumbuh 5.07%
YoY, Foreign Reserves (Jan) naik USD1.78 miliar ke level USD131.98
miliar, Consumer Confidence Index (Jan) turun sedikit ke level 126.1
dari bulan sebelumnya 126.4 dan CAD (4Q) melebar ke level 2.2% dari
kuartal sebelumnya 1.7% terhadap PDB karena meningkatnya impor.

Pekan Mendatang
Kalender Ekonomi
Negara

Tanggal

Informasi

14 Feb

Trade Balance, Imports & Exports (Jan)

15 Feb

BI 7D Reverse Repo

13 Feb

NFIB Small Business Optimism

14 Feb

CPI (Jan)

16 Feb

Housing Starts (Jan)

16 Feb

U. of Mich. Sentiemnt (Feb P)

Indonesia

Pada pekan ini, perhatian pelaku pasar akan tertuju pada beberapa rilis
data ekonomi penting. Di Indonesia pasar menantikan data neraca
perdagangan bulan Januari yang diperkirakan mencatakan surplus
sebesar USD320 Juta dan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank
Indonesia yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di level
4.25%.
Sementara itu di pasar global, pelaku pasar menantikan data CPI AS
bulan Januari yang diperkirakan turun ke level 1.9% YoY.
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