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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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Bio Farma; 4,7 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Beredar Februari

PT Bio Farma, induk perusahaan BUMN Farma dan sekaligus salah satu produsen vaksin dunia, menyatakan siap memproduksi 4,7 Juta

dosis vaksin Covid-19 yang siap untuk langsung di pergunakan pada Februari 2021. Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir

mengatakan, hasil dari proses produksi bahan baku, akan melengkapi pasokan vaksin Covid-19, dalam kemasan finish product sebanyak

tiga juga dosis yang sudah diterima sebelumnya pada Desember 2020 yang lalu. "Sampai dengan hari ini (Kamis/21/1/2021), sudah ada 4

juta dosis yang sudah selesai diproduksi. Status produk- produk tersebut, saat ini sedang dalam tahap proses quality control, yang akan

dikirimkan ke Badan POM untuk mendapatkan lot release agar dapat didistribusikan, dan diperkirakan sampai dengan bulan Februari 2021

mendatang, akan siap sebanyak 4 juta dosis vaksin", Kata Honesti dalam siaran pers, Sabtu (23/1/2021).

Bank Dunia kembali memberikan pinjaman atau utang kepada pemerintah Indonesia senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun (kurs Rp

14.000). Pinjaman ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk

Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan bahwa pinjaman akan membantu negara membangun dan memperkuat respon

fiskal terhadap bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan. "Biaya bencana diperkirakan akan terus meningkat karena

perubahan iklim dan pertumbuhan perkotaan, menambah beban belanja publik. Kebutuhannya sangat mendesak sekarang, dengan

Indonesia mengalami berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial akibat pandemi COVID-19," jelasnya.

Ribuan penduduk Hong Kong diperintahkan tinggal di rumah guna menjalani karantina virus corona Covid-19 pertama. Langkah ini

dilakukan oleh pihak berwenang yang sedang memerangi wabah di salah satu distrik termiskin dan paling padat. Demikian disampaikan

media setempat pada Jumat (22/1). Surat kabar South China Morning Post (SCMP) melaporkan bahwa tindakan itu berlaku mulai Jumat

tengah malam hingga Sabtu (23/1). Sekitar 1.700 polisi telah siap untuk menegakkan karantina (lockdown) yang mencakup sekitar 150 blok

perumahan, dan hingga 9.000 orang. Laporan menyebutkan, perintah dari pihak berwenang melarang siapa pun meninggalkan apartemen

kecuali dapat menunjukkan hasil tes negatif Covid-19. Kasus-kasus infeksi mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir, dan karantina

akan berlangsung sampai semua orang di area yang ditentukan telah menjalani tes.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,307.13 -1.66% 4.71% 5.49% 1.18%

Indonesia - LQ45 991.58 -1.94% 5.60% 6.06% -2.87%

Indonesia - JII 650.97 -2.65% 1.98% 3.26% -4.71%

US - Dow Jones 30,996.98 -0.57% 3.27% 1.28% 6.20%

Europe - Stoxx 600 408.54 -0.57% 4.42% 2.38% -3.43%

Asia ex. Japan - MXFEJ 880.29 -0.80% 14.20% 10.02% 32.74%

Hong Kong - Hang Seng 29,447.85 -1.60% 12.74% 8.14% 3.91%

Malaysia - KLCI 1,596.74 0.12% -2.16% -1.87% 1.19%

Philippines - PCOMP 7,045.83 -1.32% -2.17% -1.07% -5.66%

Singapore - STI 2,991.53 -0.85% 5.81% 5.19% -8.06%

South Korea - KOSPI 3,140.63 -0.64% 14.89% 9.30% 38.52%

Taiwan - TWSE 16,019.03 -0.83% 12.99% 8.73% 40.25%

Thailand - SET 1,497.88 -1.03% 5.16% 3.11% -4.87%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
338.31 0.07% -0.69% -1.31% 11.02%

Exchange Rate

USD-IDR 14,035.00 -0.25% 1.20% -1.01% -2.85%

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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Bank Dunia Beri Pinjaman Senilai Rp7 Triliun untuk Tanggap Bencana

Hong Kong Berlakukan Karantina Pertama


