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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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Stok Vaksin Covid-19 Masih Terbatas, Menkes Berpesan Mesti Sabar

Terbatasnya vaksin Covid-19 di Tanah Air harus dihadapi dengan sabar. Hal itu merupakan pesan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi

Gunadi Sadikin. Menkes menjelaskan, ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia menjadi kendala dan tidak seimbang dengan target

masyarakat yang akan divaksin. Ia mengatakan, pemerintah merencanakan mendapatkan dosis vaksin Covid-19 sebanyak 426 juta untuk

dapat memenuhi kekebalan kelompok 70% dari populasi penduduk Indonesia atau 181,5 juta orang. Sejak November 2020 Jumlah

tersebut untuk dua kali vaksinasi Covid-19 terhadap satu orang. Namun dengan jadwal vaksinasi dari Januari hingga Juni 2021, kata dia,

hanya terdapat 80 juta dosis yang diberikan kepada masyarakat. "Hanya 40 juta rakyat bisa kita vaksin dari 181,5 juta, karena vaksinnya

cuma ada segitu," kata dia. "Saya minta sabar sampai Juni, kita cuma dapat 24%. Baru di semester 2 (dipercepat)," kata dia.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 0,09 persen secara bulanan (month to month/mtm) sepanjang Maret 2021. Proyeksi itu sedikit

lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun lalu, 0,1 persen. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan

proyeksi itu didasarkan pada Survei Pemantauan Harga yang dilakukan bank sentral pada pekan ke-2 bulan ini. "Dengan perkembangan

harga pada Maret 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,09 persen (mtm). Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret 2021

secara tahun kalender sebesar 0,45 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,37 persen (yoy)," katanya lewat keterangan resmi, Jumat

(12/3). Erwin membeberkan komoditas penyumbang utama inflasi di bulan ini antara lain cabai merah sebesar 0,04 persen (mtm), bawang

merah sebesar 0,03 persen (mtm), ikan mas, tomat dan telur ayam ras masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm).

Presiden Joe Biden akan memerintahkan pihak berwenang di seluruh Amerika Serikat untuk mencabut pembatasan prioritas atas kelompok

masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi Covid-19 mulai awal Mei tahun ini. Demikian disampaikan seorang pejabat pada Kamis

(11/3) waktu setempat. “Dia akan langsung menyatakan bahwa selambat-lambatnya pada 1 Mei, semua penduduk Amerika harus

memenuhi syarat untuk menerima vaksin,” ujar sumber pejabat senior pemerintahan. Pejabat tersebut juga mencatat bahwa ini tidak berarti

semua orang dewasa akan benar-benar mendapatkan vaksin pada tanggal tersebut. Namun, langkah-langkah yang saat ini diberlakukan

untuk memprioritaskan orang berdasarkan usia, profesi, atau kondisi kesehatan yang mendasarinya akan dihilangkan. Hal ini bakal

membuka pintu bagi seluruh populasi orang dewasa AS untuk divaksinasi, tepat saat persediaan vaksin memuncak.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,358.21 1.49% 2.86% 6.34% 23.36%

Indonesia - LQ45 950.83 1.24% 0.05% 1.71% 15.99%

Indonesia - JII 624.83 2.28% -1.88% -0.89% 15.22%

US - Dow Jones 32,778.64 0.90% 4.47% 7.10% 39.17%

Europe - Stoxx 600 423.08 -0.26% 3.08% 6.03% 26.99%

Asia ex. Japan - MXFEJ 838.69 -0.83% -5.36% 4.82% 43.38%

Hong Kong - Hang Seng 28,739.72 -2.20% -2.50% 5.54% 13.90%

Malaysia - KLCI 1,615.69 -0.84% 1.86% -0.71% 11.90%

Philippines - PCOMP 6,728.55 0.14% -4.77% -5.53% 5.91%

Singapore - STI 3,095.22 -0.35% 5.45% 8.84% 11.19%

South Korea - KOSPI 3,054.39 1.35% -0.98% 6.30% 60.06%

Taiwan - TWSE 16,255.18 0.47% -0.65% 10.34% 49.22%

Thailand - SET 1,568.19 -0.44% 3.29% 7.95% 25.47%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
332.64 0.25% -2.49% -2.96% 8.79%

Exchange Rate

USD-IDR 14,385.00 0.14% -2.79% -3.53% -0.08%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 12 Mar 2021.
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BI Proyeksi Inflasi 0,09 Persen pada Maret 2021

Biden Akan Cabut Pembatasan Kelompok Penerima Vaksin Covid-19


