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Disclaimer: Dokumen ini dipersiapkan halnya sebagai informasi umum, dan mengenai tujuan investasi

khusus, ketentuan perorangan dan kebutuhan khusus dari seseorang belum dipertimbangkan. Anda tidak

harus mengandalkan dokumen ini sebagai saran investasi. Jika Anda mempunyai keingintahuan apapun

tentang setiap produk investasi atau tidak yakin terhadap kesesuaian dari setiap keputusan investasi, Anda

harus mencari nasihat keuangan tersebut dari penasihat profesional Anda yang tepat. Informasi yang dimuat

dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun Allianz tidak menjamin kelengkapan

atau akurasi. Opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Allianz tegas

menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, tersurat maupun tersirat, yang

tercantum di sini, atau yang tidak dicantumkan.
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Menko Airlangga: Sudah 34 Persen Tenaga Medis Dapat Vaksin Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat 594.409 tenaga kesehatan sudah mendapat vaksinasi

Covid-19 hingga hari Minggu (31/1/2021). Jumlah tersebut setara dengan 34 persen dari target vaksinasi Covid-19 untuk tenaga medis.

Airlangga mengatakan, jumlah yang mendapat vaksin tersebut diharapkan terus meningkat hingga pemerintah bisa memberikan vaksin

kepada 1 juta masyarakat per hari. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan jumlah vaksinator yang cukup. Adapun saat ini, terdapat

30.000 vaksinator dan 8.000 rumah sakit yang siap melakukan vaksinasi. Lebih lanjut dia menyebut, pemberian vaksin untuk tenaga medis

yang berjumlah 1,3 juta akan berlangsung pada Januari-Februari 2021. Setelah vaksinasi untuk petugas medis rampung, pemerintah akan

menyasar petugas publik yang sekitar 17,4 juta.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan bahwa BI masih akan melanjutkan kebijakan suku bunga rendah

dengan kebijakan likuiditas longgar. Kebijakan suku bunga rendah diterapkan, hingga muncul tanda-tanda peningkatan inflasi, tetapi BI

juga akan tetap mengakselerasi bauran kebijakan. Untuk sepanjang tahun 2020 tingkat inflasi tercatat rendah hanya 1,68%. Meski begitu,

BI akan menjaga inflasi di kisaran 3 plus minus 1% tahun dengan kecenderungan mengarah ke bawah. Sebelumnya, Gubernur BI Perry

Warjiyo mengatakan bahwa suku bunga acuan sudah berada di level terendah yakni 3,75% disertai kebijakan likuiditas longgar. Akan

tetapi Perry menyebut bahwa masalahnya saat ini bukan tentang ada ruang penurunan suku bunga acuan atau tidak, melainkan transmisi

penurunan suku bunga kredit dalam merespon penurunan suku bunga acuan BI yang belum cepat.

Saham-saham di bursa Wall Street anjlok pada penutupan akhir pekan, Jumat (Sabtu pagi WIB) dengan pergerakan liar seperti roller-

coaster. Perdagangan spekulatif pada saham GameStop meningkat tajam oleh investor ritel yang membuat pasar khawatir. Saham

GameStop melonjak 67,9% setelah Robinhood mengatakan akan mengizinkan pembelian terbatas saham dan nama-nama lain yang

sangat pendek setelah membatasi akses sehari sebelumnya. Investor khawatir bahwa jika GameStop terus naik dengan cara yang tidak

menentu, hal itu dapat menembus pasar keuangan, menyebabkan kerugian di pialang seperti Robinhood dan memaksa mengumpulkan

uang tunai untuk bertarung dengan saham spekulatif. Ada juga kekhawatiran bahwa mania GameStop adalah tanda dari gelembung yang

lebih besar di pasar yang dapat menyebabkan turbulensi dan memukul keras investor ritel.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 5,862.35 -1.96% -2.88% -1.95% -4.10%

Indonesia - LQ45 911.98 -3.03% -3.55% -2.45% -8.83%

Indonesia - JII 601.75 -1.89% -5.99% -4.55% -9.77%

US - Dow Jones 29,982.62 -2.03% -1.16% -2.04% 4.34%

Europe - Stoxx 600 395.85 -1.87% -1.43% -0.80% -5.62%

Asia ex. Japan - MXFEJ 837.89 -1.44% 7.33% 4.72% 31.13%

Hong Kong - Hang Seng 28,283.71 -0.94% 6.46% 3.87% 4.13%

Malaysia - KLCI 1,566.40 -0.90% -4.20% -3.74% 1.03%

Philippines - PCOMP 6,612.62 -3.49% -7.38% -7.16% -11.39%

Singapore - STI 2,902.52 -0.61% 1.91% 2.06% -8.80%

South Korea - KOSPI 2,976.21 -3.03% 5.52% 3.58% 36.19%

Taiwan - TWSE 15,138.31 -1.80% 4.60% 2.75% 32.54%

Thailand - SET 1,466.98 -0.10% 0.34% 0.99% -3.78%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
339.96 0.19% -0.81% -0.83% 11.25%

Exchange Rate

USD-IDR 14,030.00 0.34% 0.71% -0.97% -2.90%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data berdasarkan closing T-1, dan change dibandingkan dengan T-2.
Data pada hari libur akan menggunakan data dari hari kerja berikutnya.
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BI Akan Lanjutkan Kebijakan Suku Bunga Rendah

Wall Street Anjlok Terseret GameStop


