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Akhir pekan kemarin IHSG ditutup menguat 0.5% ke level 5,353.7 didorong oleh penguatan saham-saham
sektor pertambangan dan perdagangan, sementara mayoritas bursa Asia melemah. Penguatan indeks
didorong oleh aksi beli investor asing terutama pada saham-saham perbankan menjelang musim laporan
keuangan. Selain itu, penguatan harga nikel turut mendorong penguatan saham-saham emiten tambang
nikel seperti INCO, TINS dan ANTM. Dari regional, mayoritas bursa Asia melemah dengan Nikkei -1.2%,
Hang Seng -0.6%, KOSPI -0.5% di tengah kekhawatiran akan kebijakan imigrasi Trump.

Dollar index hanya naik terbatas di perdagangan Jum’at malam walaupun pertambahan tenaga kerja nonpertanian AS membaik signifikan. Dominasi sentimen dari kebijakan Presiden Trump sepertinya masih
bertahan sehingga dollar kuat menjadi sulit untuk kembali – di beberapa kesempatan Trump mengkritik
level dollar yang terlalu kuat serta menuduh Negara lain dengan sengaja membuat kursnya lebih lemah dari
seharusnya.

Rupiah masih menguat di perdagangan Jum’at kemarin walaupun beberapa hari sebelumnya, inflasi
diumumkan naik tajam. Hari ini fokus tertuju pada pertumbuhan PDB 4Q16 yang diperkirakan sedikit
melambat – angka yang di bawah 5% YoY berpeluang memberikan dampak negatif terhadap rupiah.
Harapan perbaikan pertumbuhan di 2017 diperkirakan masih bertahan melihat efek tularan dari kenaikan
harga komoditas yang biasanya muncul kemudian. Optimisme terhadap pertumbuhan ke depan
diperkirakan terjaga. Selain angka PDB, ditunggu juga consumer confidence index Januari 2017 yang akan
memberikan petunjuk tambahan mengenai prospek pertumbuhan di 1Q17.
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