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Indikator 
Posisi 

Terakhir (21/10) 

Perubahan (%) 

Harian Ytd 

Nilai Tukar/USD 

BAHT  33,39  (0,08) (11,47) 

YEN  113,99  0,28  (10,40) 

KRW  1.177,15  (0,22) (8,36) 

PESO  50,82  (0,03) (5,82) 

EURO  0,86  (0,22) (5,08) 

MYR  4,16  0,04  (3,43) 

INR  74,86  0,02  (2,46) 

SGD  1,35  (0,28) (1,91) 

RUPIAH  14.123,00  (0,33) (0,52) 

YUAN  6,39  (0,00) 2,05  

 Pasar Modal  

HANGSENG  26.017,53  (0,45) (4,46) 

KLCI  1.591,62  (0,92) (2,19) 

MSCI ASIA  828,61  (0,39) (1,70) 

SHANGHAI  3.594,78  0,22  3,50  

NKY  28.708,58  (1,87) 4,61  

KOSPI  3.007,33  (0,19) 4,66  

JCI  6.632,97  (0,35) 10,94  

FTSE 100  7.190,30  (0,45) 11,30  

STI  3.188,50  (0,30) 12,12  

DJIA  35.603,08  (0,02) 16,33  

S&P 500  4.549,78  0,30  21,13  

Komoditas 

OIL BRENT  84,61  (1,41) 63,34  

COAL  228,50  (1,30) 183,85  

CPO  1.252,77  (1,45) 29,45  

GOLD  1.782,90  0,05  (6,08) 

NICKEL  19.930,00  (4,93) 19,97  

Bond 

FR86 (5 th)  5.09  0 bps 7 bps 

FR87 (10 th)  6.19 3 bps 34 bps 

FR88 (15 th)  6.29  2 bps (3 bps) 

FR83 (20th)  7.07  0 bps 59 bps 

Indikator Lain 

UST 10Y 1,70  4 bps   79 bps  

DXY 93,77 0,23  4,26  

CDS 5Y 83,22  0,42 bps   15.44 bps  

NDF 1M 14.187 (0,22) (1,79) 

NDF 3M 14.268 (0,22) (1,90) 

• Bursa saham Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis 

(21/10) di tengah laporan laba emiten yang kuat dan rilis data ekonomi 

terbaru. Indeks saham Dow Jones melemah 0,02 persen ke level 35.603,08,  

sedangkan indeks S&P 500 menguat 0,30 persen ke posisi 4.549,78, serta 

indeks saham Nasdaq Composite naik 0,62 persen ke level 15.215,70. Indeks 

S&P 500 mencapai rekor intraday dan penutupan tertinggi, dipimpin oleh 

kinerja yang lebih baik di sektor konsumen dan teknologi informasi. Laporan 

yang lebih baik dari perkiraan klaim pengangguran mingguan terbaru juga 

membantu meningkatkan aset berisiko. Selain itu, Netflix dan Tesla juga 

mencatat rekor tertinggi, mendorong indeks Nasdaq naik. (Bisnis) 

• Harga minyak mentah dunia melemah tajam pada perdagangan Kamis 

(21/10) karena perkiraan untuk musim dingin AS yang hangat mengerem reli. 

Sebelumnya harga minyak sempat menyentuh level tertinggi dalam tiga tahun 

terakhir di atas US$86 per barel pada awal sesi, dipicu pasokan yang ketat dan 

krisis energi global. Cuaca musim dingin di sebagian besar AS diperkirakan 

lebih hangat dari rata-rata, menurut National Oceanic and Atmospheric 

Administration, yang dirilis Kamis pagi. Harga minyak mentah Brent melemah 

1,41 persen ke posisi US$84,61 per barel, sementara harga minyak mentah WTI 

melemah 1,63 persen ke level US$82,50 per barel. Minyak juga mendapat 

tekanan dari penurunan harga batu bara dan gas alam. Di Tiongkok, batu bara 

anjlok 11 persen, memperpanjang kerugian pekan ini sejak Beijing 

mengisyaratkan akan melakukan intervensi untuk mendinginkan pasar. 

(IPOTNews) 

• Klaim pengangguran awal AS mencatatkan level terendah dalam 19 bulan 

terakhir karena pasar tenaga kerja mengetat. Dilaporkan bahwa jumlah 

klaim hingga minggu yang berakhir tanggal 16 Oktober turun sebanyak 6 ribu 

menjadi 290 ribu klaim. Jumlah ini sedikit lebih kecil dari prediksi analis yang 

memperkirakan jumlah klaim sebanyak 300 ribu klaim. (CNBC)  
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Berita Global 

 

• Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit 

baru tumbuh positif pada triwulan III 2021, meski tidak setinggi periode 

sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 

permintaan kredit baru sebesar 20,9 persen. Berdasarkan jenis penggunaan, 

pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis kredit, 

terindikasi dari nilai SBT yang tercatat positif. Pada triwulan IV 2021, 

penyaluran kredit baru diperkirakan meningkat, ditandakan dari SBT 

prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 90,9 persen. Standar penyaluran 

kredit pada triwulan IV 2021 juga diprakirakan lebih longgar dibandingkan 

periode sebelumnya. Selain itu, Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit untuk keselu ruhan 

tahun 2021. Responden memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 5,3 persen (yoy). Optimisme tersebut antara lain didorong 

oleh kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit.  (BI) 

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mampu mencatatkan laba bersih Rp1,52 triliun atau melonjak 35,32 persen (yoy). Direktur 

Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan kenaikan laba bersih tersebut ditopang pertumbuhan penyaluran kredit, serta 

efisiensi biaya dana (cost of fund). Lebih lanjut, BTN optimistis akan keberlanjutan kinerja positif ini hingga akhir  2021 dengan berbagai 

inovasi dan transformasi bisnis yang dilakukan Bank BTN. (IPOTNews) 


