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Indikator
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Terakhir

Perubahan

DTD YTD

Keuangan

IDR/USD 14.375 0,10 -0,78

IHSG 6.646 0,52 0,97

Gov Bond Yield

- 5Y 5,2 -0,17 3,10

- 10Y 6,4 0,11 1,37

Arus Modal (Juta USD)

- Saham -5,0 -0,8 417,9

- Obligasi -99,8 -129,4 -163,4

CDS 5Y 90,9 1,79 20,74

Harga Komoditas Global

Brent (USD/bbl) 90,8 1,62 16,73

WTI (USD/bbl) 88,1 1,66 17,07

CPO (MYR/mt) 5.803,0 3,38 12,48

Emas (USD/oz) 1.787,3 -0,57 -2,29

Batubara (USD/mt) 227,6 -0,09 34,20

Karet (USD/mt) 174,5 -0,91 -2,13

Natural Gas

(USD/mmbtu)
4,5 5,39 21,02

Nikel (USD/mt) 22.763,0 -1,10 9,05

Tembaga (USD/lb) 434,9 -1,70 -2,58

Timah (USD/mt) 41.895,0 -0,74 7,81

Alumunium (USD/mt) 3.115,3 0,23 11,14

Kakao (USD/mt) 2.454,0 0,12 -2,62

Harga Komoditas Domestik (Rp)

Beras 11.800 0,00 0,43

Daging Ayam 37.500 -0,92 -1,19

Daging Sapi 124.250 0,00 -0,48

Telur Ayam 26.000 -0,76 -14,19

Bawang Merah 31.000 0,16 2,99

Bawang Putih 30.300 0,00 0,66

Cabai Merah 38.800 0,00 -20,25

Cabai Rawit 49.400 0,41 -34,13

Minyak Goreng 20.050 -0,25 0,75

Gula Pasir 14.750 0,00 4,61
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Ekonomi AS tumbuh 6,9 persen (qoq) pada triwulan IV 2021,

meningkat dari pertumbuhani 2,3 persen (qoq) pada triwulan

sebelumnya dan jauh di atas perkiraan sebesar 5,5 persen (qoq). Ini

merupakan pertumbuhan ekonomi AS tertinggi dalam lima triwulan.

Konsumsi masyarakat meningkat 3,3 persen (qoq), didorong oleh

peningkatan dalam belanja jasa, yaitu perawatan kesehatan,

rekreasi, dan transportasi. Investasi tetap mengalami rebound dan

mampu tumbuh sebesar 1,3 persen (qoq). Sementara investasi

residensial terkontraksi sebesar 0,8 persen (qoq). Ekspor meningkat

24,5 persen (qoq), dipimpin oleh barang konsumsi, perlengkapan

industri, makanan, dan perjalanan. Sementara itu, impor juga

meningkat sebesar 17,7 persen (qoq). Secara setahun penuh, pada

2021 ekonomi AS tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy), tertinggi sejak

1984. (Trading Economics)

Jumlah orang AS yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan

pengangguran turun 30.000 menjadi 260.000 dalam pekan yang

berakhir 22 Januari. Ini merupakan penurunan pertama klaim awal

dalam empat minggu, setelah kenaikan tiga minggu berturut-turut,

mengindikasikan dampak varian Omicron pada pasar tenaga kerja

mulai mereda. Rata-rata pergerakan klaim 4 minggu, yang

menghilangkan volatilitas minggu ke minggu, sebesar 247.000.

(Trading Economics)

Ekonomi Spanyol tumbuh 2,0 persen (qoq) pada triwulan IV

2021, di atas ekspektasi pasar dengan pertumbuhan sebesar 1,4

persen (qoq). Investasi tetap meningkat 4,9 persen (qoq), tertinggi

dalam setahun. Selain itu, net ekspor memberikan kontribusi positif

terhadap PDB, dikarenakan ekspor yang meningkat lebih tinggi dari

peningkatan impor. Di sisi lain, konsumsi masyarakat dan

pengeluaran pemerintah terkontraksi masing-masing 1,2 dan 0,4

persen (qoq), dipicu oleh dampak berkepanjangan COVID-19 dan

melonjaknya harga konsumen. Secara tahunan, ekonomi tumbuh

5,2 persen (yoy) pada triwulan IV 2021. (Trading Economics)

Ekonomi Perancis tumbuh 0,7 persen (qoq) pada triwulan IV

2021, melambat tajam dari pertumbuhan 3,1 persen (qoq) pada

triwulan sebelumnya, namun masi di atas perkiraan pasar dengan

pertumbuhan sebesar 0,5 persen (qoq). Konsumsi rumah tangga

dan pengeluaran pemerintah melambat tajam. Net ekspor

berkontribusi negatif karena ekspor tumbuh lebih rendah dari

pertumbuhan impor. Sementara itu, investasi tetap meningkat dari

triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh investasi dalam

layanan teknologi dan informasi. Secara satu tahun penuh, pada

2021 ekonomi Perancis tumbuh sebesar 7,0 persen (yoy),

terbesar dalam 52 tahun, setelah terkontraksi 8,0 persen (yoy)

pada tahun sebelumnya. Jhal ini didorong oleh rebound yang kuat

dalam konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan

investasi tetap didukung oleh kontribusi positif dari net ekspor.

(Trading Economics)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) menyatakan realisasi investasi yang masuk ke Indonesia

sebanyak Rp901 triliun di sepanjang tahun 2021 telah menyerap

1,2 juta tenaga kerja. Lebih rinci, pada kuartal IV 2021 serapan

tenaga kerja mencapai 295.491 orang dengan nilai investasi yang

masuk sebesar Rp241,6 triliun. Angka tersebut naik 0,24 persen

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni

sebesar 294.780 orang dengan nilai investasi sebesar Rp214,7

triliun. (CNN)
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