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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
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Presiden: Vaksin Virus Corona (COVID-19) Telah Didistribusikan Ke Daerah

Sejak dua hari yang lalu Pemerintah telah mendistribusikan vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi yang akan segera

dilaksanakan di 34 provinsi. Untuk tahap pertama telah dikirim sebanyak 700 ribu dosis vaksin. “Stok kita kan ada 3 juta (dosis vaksin),

baru dikirim ke daerah 700 ribu (dosis vaksin), nanti akan dikirim lagi berikutnya,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara,

Jakarta, Selasa (05/01/2021). Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, Pemerintah akan kembali mendatangkan vaksin COVID-19 untuk

pelaksanaan program vaksinasi tersebut. “Insyaallah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku (bulk)

yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma sehingga juga langsung nanti jadi, kirim ke daerah lagi,” ujarnya. Pada tahap pertama,

disampaikan Kepala Negara, vaksinasi akan diberikan kepada kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang

ada di rumah sakit. “Kedua nanti TNI-Polri dan juga guru dan langsung juga berbarengan dengan itu juga masyarakat,” ujarnya.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan cadangan devisa pada akhir Desember 2020 bisa lebih dari 135 miliar dollar AS. Artinya, cadangan

devisa di akhir tahun 2020 tersebut bakal lebih tinggi dari posisi di bulan November 2020 yang sebesar 133,6 miliar dollar AS. “Karena

belakangan ini tidak banyak stabilisasi, sedangkan tambahan cadangan devisa dari beberapa sumber terus menunjukkan peningkatan,”

kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah, Selasa (5/1/2020). Dia pun optimistis, peningkatan

cadangan devisa bakal berlanjut di tahun 2021 karena terbukanya sumber-sumber pendanaan seperti penerbitan global bond pemerintah

yang cukup besar. Selain itu, peningkatan cadangan devisa juga akan didukung oleh kondisi pasar yang akan lebih kondusif dan kondisi

fundamental ekonomi akan stabil, sehingga bank sentral tidak akan banyak melakukan stabilisasi lagi.

Sekolah-sekolah dan universitas di seluruh Inggris ditutup pada Selasa (5/1), jelang dimulainya karantina nasional ketiga pada Rabu (6/1).

Langkah ini ditempuh untuk mengendalikan lonjakan kasus baru viru corona Covid-19, seiring munculnya varian baru dalam beberapa

bulan terakhir, yang dapat melumpuhkan sistem kesehatan karena diyakini lebih cepat menyebar. Langkah-langkah pembatasan ketat baru

diumumkan Senin (4/1) malam oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson. Pada saat Inggris juga mulai menggulirkan vaksinasi

Covid-19 dengan vaksin buatan Oxford-AstraZeneca. Skotlandia memulai karantina ini pada Selasa. Sedangkan untuk seluruh wilayah

Inggris, kata Johnson, akan dimulai pada Rabu. Karantina nasional yang ketiga ini kemungkinan berlangsung hingga pertengahan Februari

2021.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,137.34 0.53% 5.40% 2.65% -2.94%

Indonesia - LQ45 961.39 0.29% 4.37% 2.83% -5.88%

Indonesia - JII 648.95 0.41% 5.30% 2.94% -7.22%

US - Dow Jones 30,391.60 0.55% 1.41% -0.70% 6.13%

Europe - Stoxx 600 400.94 -0.19% 2.35% 0.48% -4.16%

Asia ex. Japan - MXFEJ 822.26 1.64% 6.67% 2.77% 25.56%

Hong Kong - Hang Seng 27,649.86 0.64% 3.45% 1.54% -2.82%

Malaysia - KLCI 1,608.35 0.36% -1.22% -1.16% -0.19%

Philippines - PCOMP 7,134.18 -0.88% -0.83% 0.17% -9.00%

Singapore - STI 2,859.68 0.03% 1.32% 0.56% -11.71%

South Korea - KOSPI 2,990.57 1.57% 10.92% 4.08% 37.41%

Taiwan - TWSE 15,000.03 0.66% 7.32% 1.82% 23.86%

Thailand - SET 1,506.65 2.62% 4.75% 3.72% -5.54%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
342.32 -0.14% 1.69% -0.14% 14.47%

Exchange Rate

USD-IDR 13,915.00 -0.14% 1.59% -0.14% 0.11%

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 Sebut Cadangan Devisa Desember 2020 Bisa Tembus 135 Miliar Dollar AS

Inggris Karantina Nasional Ketiga


