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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.

INVESTMENT 

DAILY
Kamis

07
Januari 2021

Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Miliki Anggaran untuk Vaksin Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah memiliki anggaran untuk penyediaan hingga proses vaksinasi yang

dilaksanakan secara gratis. Sebab, vaksinasi Covid-19 merupakan program utama pemerintah tahun ini. Adapun target masyarakat yang

akan mendapatkan vaksin gratis serta jumlah vaksin yang diperlukan akan bergantung pada perhitungan Kementerian Kesehatan. "Kami

ikuti saja. Kalau kemarin disampaikan 182 juta, kemudian dengan berapa lama akan dilakukan itu kami mengikuti saja," jelas Sri Mulyani

dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (6/1/2021). "Apakah anggaran tersedia? Ya harus disediakan karena prioritas," jelas dia. Sri

Mulyani menegaskan, pemerintah memiliki ketersedian anggaran lantaran belanja negara tahun ini dialokasikan Rp 2.750 triliun di dalam

APBN 2021. Anggaran tersebut pun bisa direalokasi untuk vaksin yang merupakan kebutuhan utama tahun ini.

Pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan di wilayah Jawa dan Bali untuk menekan wabah corona. Keputusan tersebut dengan

melihat parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain, angka kasus aktif dan angka kematian di atas rata-rata nasional,

angka ratio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di atas 70%, dan angka kesembuhan di bawah rata-rata nasional. "Penerapan

pembatasan tersebut dilakukan di provinsi Jawa dan Bali karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang

ditetapkan," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. Beberapa hal telah ditetapkan

dalam rencana pembatasan tersebut. Antara lain, kegiatan perkantoran akan dibatasi dengan memberlakukan kerja dari rumah atau work

from home (WFH) sebesar 75% dari total karyawan. Lalu, sektor esensial tetap beroperasi 100% dengan protokol yang ketata. Juga,

dilakukan pembatasan jam buka seperti pada pusat perbelanjaan yang dibatasi hingga pukul 19.00.

Dua kandidat senator dari Partai Demokrat, Jon Ossoff dan Raphael Warnock, menang dalam pemilihan Senator di Georgia yang menjadi

perhatian dunia setelah penghitungan suara Rabu (6/1/2021) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB, mengalahkan lawan mereka dari

Partai Republik. Kemenangan mereka memastikan Demokrat menguasai Senat Amerika, meskipun komposisi jumlah kursi dibandingkan

Partai Republik adalah 50-50. Dalam hal ini wakil presiden yang akan dijabat Kamala Harris dari Partai Demokrat punya satu suara di

Senat, yang artinya posisi mayoritas dipegang partai itu. Dalam pemilihan sebelumnya, Demokrat juga menguasai DPR meskipun

keunggulannya sedikit terpangkas, dan mulai 20 Januari Joe Biden akan dilantik sebagai presiden yang mengukuhkan dominasi partai itu di

jagat politik Amerika -- legislatif dan eksekutif.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 6,065.68 -1.17% 4.39% 1.45% -3.06%

Indonesia - LQ45 945.68 -1.63% 3.21% 1.15% -6.39%

Indonesia - JII 638.83 -1.56% 3.74% 1.33% -7.42%

US - Dow Jones 30,829.40 1.44% 2.02% 0.73% 7.41%

Europe - Stoxx 600 406.41 1.36% 3.14% 1.85% -2.45%

Asia ex. Japan - MXFEJ 817.33 -0.60% 5.01% 2.15% 25.93%

Hong Kong - Hang Seng 27,692.30 0.15% 3.19% 1.69% -1.89%

Malaysia - KLCI 1,591.97 -1.02% -1.84% -2.17% -0.36%

Philippines - PCOMP 7,047.85 -1.21% -1.22% -1.04% -9.62%

Singapore - STI 2,863.01 0.12% 0.81% 0.68% -11.06%

South Korea - KOSPI 2,968.21 -0.75% 8.67% 3.30% 37.73%

Taiwan - TWSE 14,983.13 -0.11% 6.02% 1.70% 25.35%

Thailand - SET 1,492.36 -0.95% 2.93% 2.73% -4.85%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
341.95 -0.11% 1.49% -0.25% 14.42%

Exchange Rate

USD-IDR 13,895.00 0.14% 1.49% 0.00% 0.35%

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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Pemerintah Putuskan Batasi Kegiatan Di Jawa Bali Mulai 11-25 Januari

Demokrat Kuasai Senat, DPR, dan Gedung Putih


