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Pekan kemarin IHSG ditutup melemah ke level 5350.932 (-0.50%) merefleksikan penurunan
sebagian besar bursa di wilayah APAC dan Eropa. Pasar futures juga tercatat melemah. Dari pasar
komoditas, harga minyak turun sedangkan emas mengalami kenaikan. Terbitnya data BI 7D RR
rate yang diputuskan tetap pada 4.75% sejalan dengan proyeksi dan tidak memberikan dampak
positif pada pergerakan IHSG.

Dollar stabil di kisaran 100 setelah sebelumnya melemah tajam tetapi yield UST, bersama dengan
obligasi Negara lainnya, terus turun pada perdagangan Jum’at pekan lalu. Itu terjadi di tengah
meningkatnya inflasi AS serta spekulasi kenaikan FFR target pada FOMC meeting Mar17
mendatang. Apa yang terjadi di pasar global mungkin lebih mencerminkan kekecewaan terhadap
kebijakan fiskal Trump yang tak kunjung dirilis. Fokus perlahan beralih ke rilis notulensi FOMC
meeting di tengah minggu ini serta gelontoran data PMI manufacturing berbagai Negara.

Dari domestik, SUN masih terus menguat mengikuti sentimen global, tetapi aset lainnya terlihat
masih enggan untuk menguat lebih lanjut, tertahan oleh ketidakpastian dari sisi politik – tidak
hanya pilkada DKI Jakarta putaran kedua tetapi saat ini spekulasi reshuffle kabinet juga muncul.
Walaupun BI lebih optimistis bahwa harga komoditas akan menekan CAD lebih rendah dari
prediksi awal, inflasi diperkirakan akan naik mendekati target BI di 2017 – inflasi Februari 2017
diperkirakan kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan sebagai dampak kenaikan harga
listrik dan bumbu makanan. Rupiah diperkirakan stabil dengan kecenderungan melemah pada hari
ini.
Sumber : dari berbagai sumber
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Disclaimer
Walaupun informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun PT Asuransi
Takaful Keluarga tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan informasi dan opini
yang terdapat didalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktu waktu
tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang.

