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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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Kemenkes Pastikan Vaksinasi Lansia Telah Siap Dan Meminta Dukungan Semua Pihak

Sekitar 7,5 juta dosis vaksin siap didistribusikan ke 34 provinsi pada Februari 2021. Vaksinasi tahap kedua akan fokus di provinsi wilayah

Jawa-Bali sehingga vaksin akan didistribusikan sesuai dengan proporsi di mana Jawa-Bali mendapatkan kurang lebih 70% dari proporsi

yang ada saat ini. Golongan masyarakat lanjut usia (lansia) dengan usia 60 tahun ke atas jadi salah satu kelompok prioritas pada program

vaksinasi tahap kedua. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan lansia

didahulukan, karena risiko kematian dan kesakitan akibat terinfeksi COVID-19 pada golongan umur tersebut meningkat 20-30%. Untuk

pendaftaran lansia ada dua mekanisme, pertama melalui website www.kemenkes.go.id, di bagian pengumuman bisa langsung melakukan

pendaftaran. Kemudian mekanisme kedua adalah Kemenkes bekerja sama dengan instansi, organisasi keagamaan, dan organisasi

masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan daftar positif investasi (DPI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun

2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid ini mulai berlaku per tanggal 4 Maret 2021. Tujuannya untuk mendorong aliran

modal investor domestik dan investor asing masuk ke dalam negeri. Perpres 10/2021 menjabarkan DPI terdiri atas tiga klasifikasi. Pertama,

bidang usaha prioritas dengan kriteria merupakan program/proyek strategis nasional (PSN), padat modal, padat karya, teknologi tinggi,

industri pionir, orientasi ekspor, serta orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kedua, bidang usaha yang

dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketiga, bidang usaha dengan persyaratan

tertentu dan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal, termasuk koperasi dan UMKM.

Saham Eropa ditutup melemah pada perdagangan Senin (22/2/2021) waktu setempat. Investor berhati-hati mencermati perkembangan

pasar global dengan kenaikan yield obligasi AS. Pan-European Stoxx 600 menyelesaikan sesi turun lebih dari 0,4%, dengan saham

teknologi turun 1,9% memimpin kerugian, sementara sektor perjalanan dan rekreasi melawan tren penurunan hingga melonjak 4,3%. Sesi

lesu mengikuti tren yang ditetapkan di wilayah lain; Saham AS jatuh pada hari Senin karena kenaikan terus-menerus dalam imbal hasil

obligasi sehingga mengurangi minat terhadap aset berisiko, terutama saham teknologi. Beberapa investor saham semakin khawatir tentang

imbal hasil obligasi yang meningkat pesat dalam beberapa pekan terakhir karena mereka dapat merugikan perusahaan dengan

pertumbuhan tinggi yang bergantung pada pinjaman.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,255.31 0.38% -2.71% 4.62% 5.26%

Indonesia - LQ45 951.24 -0.06% -6.27% 1.75% -1.79%

Indonesia - JII 629.51 0.13% -6.16% -0.14% -0.67%

US - Dow Jones 31,521.69 0.09% 1.07% 2.99% 7.88%

Europe - Stoxx 600 413.06 -0.44% 0.54% 3.52% -3.98%

Asia ex. Japan - MXFEJ 884.34 -2.01% 0.41% 10.53% 37.48%

Hong Kong - Hang Seng 30,319.83 -1.06% 1.19% 11.34% 9.82%

Malaysia - KLCI 1,570.46 -0.91% -1.94% -3.49% 2.31%

Philippines - PCOMP 6,810.34 -1.68% -4.66% -4.38% -8.13%

Singapore - STI 2,881.21 0.02% -3.92% 1.32% -9.93%

South Korea - KOSPI 3,079.75 -0.90% -1.12% 7.18% 40.28%

Taiwan - TWSE 16,410.16 0.42% 3.82% 11.39% 39.96%

Thailand - SET 1,478.14 -1.49% -2.48% 1.75% -0.88%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
336.23 -0.37% -0.53% -1.91% 8.30%

Exchange Rate

USD-IDR 14,118.00 -0.38% -0.59% -1.60% -2.68%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 22 Feb 2021.
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Pemerintah Tetapkan Daftar Positif Investasi

Saham Eropa Melemah, Khawatir Kenaikan Yield Obligasi AS


