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Pada Januari 2018 The Fed memutuskan Fed Fund Rate (FFR) tetap di level
1.5%. hal ini akibat rilis data ekonomi belum seperti yang diharapkan. Data
Consumer Price Index (CPI) tercatat turun menjadi 0.1% dari 0.4% pada
periode sebelumnya dan 0.1% perkiraan konsensus. Data produsen Price
Index (PPI) juga tercatat turun menjadi -0.1% dari 0.4% pada periode
sebelumnya dan dari 0.2% perkiraan konsensus. Data penganguran AS
tercatat tetap di level 4.1%.
The Fed berencana akan menaikan suku bunga acuannya yaitu Fed Fund Rate
(FFR) sebanyak 3 kali akibat keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi AS
yang membaik dampak dari stimulus ekonomi yang dilakukan seperti
kebijakan penurunan pajak yang di rencanakan oleh Presiden Donald Trump.
di Pada FOMC meeting Januari muncul ketidakpastian baru paska mayoritas
pejabat The Fed memunculkan wacana pembahasan kenaikan target inflasi
AS untuk lebih menyesuaikan arah kebijakan moneter berikutnya.

menjadi 55,3 dari 55 pada bulan Desember. Sektor jasa menyumbang lebih
dari setengah ekonomi China. Dengan adanya kenaikan upah membuat
konsumen memiliki daya beli lebih tinggi.
Walaupun terjadi perlambatan di data manufaktur namun angka
pertumbuhan ekonomi China berhasil tumbuh 6,8% dibandingkan periode
sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih baik dari perkiraan
pertumbuhan dari konsensus di 6.7% dan tidak berubah dari kuartal
sebelumnya.

Indonesia
Dari dalam negeri, Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur 17-18
Januari 2018, memutuskan suku bunga acuan 7D reverse repo, tetap pada
level 4,25%. Kebijakan tersebut konsisten dengan terjaganya stabilitas makro
ekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi
domestik.
Pada Januari 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62% dana secara YOY menjadi
3.25%, sedangkan inflasi inti januari sebesar 0.31% dan YOY sebesar 2.69%. 3
penyebab terbesar Inflasi adalah kenaikan pada kelompok bahan makanan
sebesar 2,34% kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
sebesar 0,4% dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
sebesar 0,23 %.

China
Pada Januari Indeks Manajer Pembelian (PMI) China tercatat turun menjadi
51,3 dari 51,6 diperiode sebelumnya. Walaupun turun namun tetap bertahan
di atas 50 poin yang menandakan masih ada ekspansi terhadap industri
china. Penurunan ini merupakan level terendah dalam 8 bulan terakhir akibat
pasar properti melemah dan peraturan pencemaran yang ketat yang telah
membatasi produksi di tambah lagi kebijakan AS melindungi produsen lokal
berdampak negatif terhadap industri china. Data PMI non-manufaktur naik
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Saham
Review IHSG Januari 2018
IHSG pada perdagangan Januari 2018 tercatat naik signifikan 3.98% menjadi
6.605%, hal ini di dorong oleh kenaikan harga komoditas dan perbaikan data
ekonomi. Selama perdagangan Januari komoditas terutama komoditas
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tambang naik signifikan seperti Timah (+8%), Oil (+7%), Nikel (+6.7%), Coal
(+2.5%). Kenaikan harga komoditas ini menjadi faktor pendorong naiknya
harga saham-saham berbasis komoditas terutama yang berkapitalisasi besar.
pada Januari inflasi tercatat membaik menjadi 3.25% dari 3.61% pada bulan
sebelumnya. Trade balance 2017 tercatat surplus 11.83 milliar Dollar. Sektor
yang menjadi penopang IHSG adalah Tambang (+25%), Industri dasar (+12%),
Perdagangan (+5%).

Outlook Obligasi Februari 2018
Pasar Obligasi pada Februari 2018 kami perkirakan akan mengalami
pelebahan akibat adanya aksi ambil untung terutama seri benchmark yang
baru (FR 63, FR 64, FR 65 dan FR75). Hal ini akibat kenaikan yang signifikan
pada 2017 dan pada januari 2018. Dan pasar masih menanti kepastian revisi
pertumbuhan ekonomi AS yang di prediksi akan dinaikkan, jika bener ini
terjadi maka berpotensi mengurangi minat investor asing untuk membeli
obligasi indonesia.

Outlook IHSG Februari 2018
IHSG pada perdagangan Februari kami perkirakan akan sideways dengan
kecenderungan turun. Hal ini akibat potensi terjadinya profit taking yang
cukup besar akibat kenaikan IHSG sudah beberapa kali membentuk new high
dan bahkan sempat menyentuh 6.686 dan menjadi all time high. IHSG pada
Februari kami perkirakan ada berada di level 6.445-6550.

Obligasi
Review Obligasi Januari 2018
Pasar obligasi pada Januari 2018 tercatat naik terlihat dari Indonesia
Composit Bond Index (ICBI) naik 1.33%. Hal ini di dorong oleh membaiknya
data ekonomi dan minat pasar yang cukup tinggi terutama untuk resi
benchmark yang baru FR 63, FR 64, FR 65 dan FR75. Pada Desember asing
tercatat net buy Rp 33 triliun atau naik 4% dibandingkan periode
sebelumnya. Kepemilikan asing meningkat menjadi Rp 869 Triliun dari 836
pada bulan sebelumnya. Persentase kepemilikan juga naik menjadi 41.29%
dari 39.82%. Data inflasi juga turun mengangkat index dengan mencatatkan
inflasi sebesar 3.25% lebih baik dibandingkan periode sebelumnya sebesar
3.3%.
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