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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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Satgas: Dampak Implementasi PPKM Mikro Mulai Terlihat

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander K. Ginting mengatakan, dampak implementasi dari

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro tingkat desa dan kelurahan di Pulau Jawa dan Bali sudah mulai

terlihat. Dalam hal ini, kurva kasus Covid-19 sudah mulai melandai. “Dari penilaian-penilaian kami selama ini, memang kurva sudah terlihat

melandai. Kemudian angka kesakitan dan kematian tidak ada peningkatan, tapi masih cukup tinggi,”kata Alex.Kendati demikian, Alex

menyebutkan, meski kurva telah melandai, hal menjadi perhatian saat ini adalah angka positif masih tinggi di masyarakat. Oleh karena itu,

perlu diperkuat 3T yaitu testing, tracing, dan treatment agar diimplementasikan di desa. Selain itu, karantina dan isolasi dan karantina bisa

diterapkan secara optimal.

Para pemimpin keuangan dunia pada Jumat (26/2/2021) sepakat untuk mempertahankan kebijakan ekspansif guna membantu ekonomi

bertahan dari dampak COVID-19, dan berkomitmen melakukan pendekatan yang lebih multilateral terhadap krisis ganda virus corona dan

ekonomi. “Kami sepakat bahwa penarikan dukungan fiskal dan moneter yang terlalu dini harus dihindari,” kata Daniele Franco, menteri

keuangan Italia, pada konferensi pers setelah pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20. "G20 berkomitmen untuk

meningkatkan koordinasi internasional guna mengatasi tantangan global saat ini dengan mengadopsi pendekatan multilateral yang lebih

kuat dan berfokus pada serangkaian prioritas inti," kata kepresidenan Italia dalam sebuah pernyataan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mencetak kemenangan legislatif pertamanya ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS

meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun pada Sabtu pagi waktu setempat.

Namun, Partai Demokrat menghadapi tantangan terhadap harapan mereka untuk menggunakan RUU itu untuk menaikkan upah minimum.

Partai Demokrat yang mengontrol Kongres AS menyetujui paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun suara mayoritas partai 219

bebanding 212. Selanjutnya paket tersebut akan dikirimkan ke Senat AS, di mana Partai Demokrat merencanakan manuver legislatif untuk

memungkinkan mereka melewatinya tanpa dukungan dari Partai Republik. Rencana penyelamatan ekonomi Amerika ini akan dialokasikan

untuk membayar vaksin corona dan persediaan medis, serta untuk bantuan keuangan darurat ke rumah tangga, usaha kecil dan

pemerintah negara bagian dan lokal.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,241.80 -0.76% 1.66% 4.39% 9.72%

Indonesia - LQ45 944.75 -0.82% -2.29% 1.05% 2.39%

Indonesia - JII 631.45 -0.48% -0.80% 0.16% 6.38%

US - Dow Jones 30,932.37 -1.50% -0.02% 1.06% 14.74%

Europe - Stoxx 600 404.99 -1.64% -0.66% 1.49% 0.09%

Asia ex. Japan - MXFEJ 844.55 -3.30% -3.73% 5.56% 37.12%

Hong Kong - Hang Seng 28,980.21 -3.64% -1.40% 6.42% 8.55%

Malaysia - KLCI 1,577.75 -0.24% 0.15% -3.04% 5.52%

Philippines - PCOMP 6,794.86 0.58% -2.61% -4.60% -1.66%

Singapore - STI 2,949.04 -0.82% 0.12% 3.70% -5.40%

South Korea - KOSPI 3,012.95 -2.80% -4.06% 4.85% 45.08%

Taiwan - TWSE 15,953.80 -3.03% 1.88% 8.29% 39.53%

Thailand - SET 1,496.78 0.38% -1.06% 3.04% 9.54%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
334.81 -0.44% -1.14% -2.33% 8.27%

Exchange Rate

USD-IDR 14,235.00 -1.08% -1.21% -2.45% -2.12%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 26 Feb 2021.
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G20 Janji Pertahankan Stimulus untuk Pacu Ekonomi

Kongres AS Setujui RUU Paket Bantuan Corona US$ 1,9 Triliun


