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Nilai tukar Yen menguat terhadap USD dalam perdagangan minggu kemarin.

Pada hari pertama perdagangan, Yen ditutup menguat pada level 111.7 dari level

112.3 pada penutupan hari Jumat minggu sebelumnya (28 Desember 2007).
Pada hari perdagangan selanjutnya, Yen terus menguat hingga akhirnya ditutup

pada level 108.6 di hari Jumat yang lalu (4 Januari 2008). Secara keseluruhan, Yen

menguat sebesar 3.3% dibandingkan penutupan minggu sebelumnya (gambar
1).

Penguatan Yen pada perdagangan minggu lalu disebabkan karena adanya
sentimen negatif terhadap Dolar setelah keluarnya beberapa data ekonomi

Amerika pekan kemarin yang menunjukkan adanya kemungkinan perlambatan

pertumbuhan ekonomi. Misalnya, industri manufaktur di Amerika mengalami
kontraksi secara tidak terduga pada bulan Desember 2007 ke level terendah

dalam lima tahun terakhir. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa the Fed akan

menurunkan suku bunga kembali sebesar 50 basis points  bulan ini. Indeks
industri manufaktur Amerika dari the Institute for Supply Management  turun ke

level 47.7 pada bulan Desember 2007 dari 50.8 pada bulan sebelumnya. Akibat

spekulasi tersebut, Dolar melemah terhadap Yen. Kemungkinan perlambatan
ekonomi Amerika ini membuat investor mulai mengurangi kegiatan carry trade

sehingga akhirnya Yen semakin menguat. Yen menguat hampir terhadap semua

mata uang yang aktif diperdagangkan pekan kemarin.

Untuk perdagangan minggu ini, nilai tukar Yen terhadap Dolar Amerika masih

akan dipengaruhi oleh perkembangan data ekonomi terakhir baik di Jepang
maupun Amerika. Data terakhir menunjukkan bahwa laju pengangguran di

Amerika turun ke level tertinggi dalam dua tahun terakhir ini pada bulan

Desember 2007. Laju pengangguran naik ke 5% pada bulan Desember dari 4.7%
pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan industri jasa di Amerika

juga mengalami penurunan seperti ditunjukkan oleh indeks industri jasa dari the
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    GAMBAR 1. YEN MENGUAT DALAM  PERDAGANGAN MINGGU KEMARIN

Sumber: Bloomberg
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Euro tidak banyak berubah pada perdagangan minggu kemarin dikarenakan selain adanya sentimen negatif

terhadap Euro, terdapat pula sentimen positif terhap Euro. Sentimen negatif terhadap Euro muncul antara lain

setelah keluarnya publikasi kepercayaan konsumen di Perancis (Perancis merupakan negara dengan ekonomi ke dua
terbesar di Eropa setelah Jerman) turun secara tidak terduga ke level terendah dalam 19 bulan terakhir pada bulan

Desember 2007. Turunnya kepercayaan konsumen tersebut sebagian disebabkan oleh meningkatnya inflasi

sehingga tekanan terhadap daya beli masyarakat semakin bertambah. Indeks yang menunjukkan sentimen
konsumen tersebut turun ke –29 pada bulan Desember dari –28 pada bulan sebelumnya. Sementara itu, sentimen

positif terhadap Euro muncul setelah keluarnya data laju pengangguran di Jerman (Jerman merupakan negara

dengan ekonomi terbesar di Eropa), turun ke level terendah dalam 15 tahun terakhir pada bulan Desember 2007.

Untuk perdagangan minggu ini, nilai tukar Euro terhadap Dolar Amerika masih akan dipengaruhi oleh perkembangan

data ekonomi terakhir baik di Eropa maupun Amerika. Data terakhir menunjukkan bahwa industri jasa di negara-
negara Eropa tumbuh dengan laju terendah sejak bulan Juni 2005. Hal ini dapat dilihat dari indeks industri jasa

yang turun ke 53.1 pada bulan Desember 2007 dari 54.1 pada bulan sebelumnya. Sementara itu, data terakhir di

Amerika masih menunjukkan kemungkinan adanya perlambatan ekonomi. Misalnya, indeks industri jasa di Amerika
tumbuh dengan laju terendah dalam sembilan bulan terakhir ini. Indeks industri jasa dari the Institute for Supply

Management  turun ke 53.9 pada bulan Desember dari 54.1 pada bulan sebelumnya. Angka di atas 50 masih

menunjukkan adanya pertumbuhan.

Institute for Supply Management . Karena itu, para pelaku pasar terus berspekulasi bahwa the Fed akan menurunkan

suku bunganya kembali dalam waktu dekat. Sentimen negatif terhadap Dolar ini akan mengurangi aktifitas carry

trade  sehingga tekanan terhadap Yen akan semakin berkurang. Karena itu, Yen diperkirakan akan sedikit menguat
dan bergerak di kisaran 107.0 – 109.5 dalam perdagangan minggu ini.

EURO: Tidak Banyak Berubah Dalam Perdagangan Minggu Lalu

Euro tidak banyak berubah terhadap Dolar Amerika dalam perdagangan minggu kemarin. Pada hari pertama
perdagangan, Euro ditutup melemah pada level 1.459 dari level 1.472 pada hari Jumat minggu sebelumnya (28

Desember 2007). Namun pada perdagangan selanjutnya, Euro kembali menguat. Sehingga pada akhir perdagangan

pekan kemarin, Euro ditutup pada level 1.474 pada hari Jumat kemarin. Secara keseluruhan, Euro hanya menguat
sebesar 0.1% dari penutupan minggu sebelumnya (gambar 2).

GAMBAR 2. EURO TIDAK BANYAK BERUBAH DALAM PERDAGANGAN MINGGU LALU

Sumber: Bloomberg
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    GAMBAR 4. SENTIMEN POSITIF TERHADAP RUPIAH MASIHADA1

Sumber: Perhitungan DRI

   GAMBAR 3.RUPIAH SEDIKIT MELEMAH DALAM PERDAGANGAN MINGGU KEMARIN

Sumber: Bloomberg

Sentimen Jangka Pendek
DRI mengukur faktor yang mempengaruhi pergerakan Rupiah dengan menggunakan indikator risk premium .

Indikator ini mengukur sentimen pasar, dimana faktor sentimen menentukan arah pergerakan Rupiah dalam jangka
pendek yaitu sekitar 1-2 minggu ke depan. Dalam perdagangan minggu lalu, risk premium  1 bulan dan risk premium

3 bulan rata-rata masih bergerak di bawah nilai 0 (gambar 4). Risk premium yang berada di bawah nilai 0 menyatakan

bahwa memegang Rupiah akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan memegang Dolar. Ini
berarti bahwa sentimen positif terhadap Rupiah masih ada.

1 Risk Premium (RP) didefinisikan sebagai kelebihan keuntungan memegang dolar dibandingkan dengan memegang rupiah. Jika RP>0 artinya
memegang dolar lebih menguntungkan, yang akan membuat rupiah tertekan. Semakin tinggi RP, semakin besar tekanan terhadap rupiah.

Dalam perdagangan minggu ini, sentimen negatif terhadap Euro maupun terhadap Dolar diperkirakan masih tetap

ada. Namun para pelaku pasar masih berspekulasi bahwa the Fed akan menurunkan suku bunganya kembali. Karena

itu, Euro diperkirakan akan sedikit menguat dan akan bergerak di kisaran 1.465 – 1.490.

IDR: Sedikit Melemah Pada Perdagangan Minggu Lalu

Dalam perdagangan minggu kemarin, nilai tukar Rupiah melemah terhadap USD. Pada hari pertama perdagangan,

Rupiah ditutup pada level 9,400 dari level 9,395 pada hari Jumat minggu sebelumnya (28 Desember 2007). Pada
hari-hari perdagangan berikutnya, Rupiah relatif stabil. Namun pada akhir perdangangan minggu lalu, Rupiah

melemah tajam dan ditutup pada level 9,460 pada Jumat kemarin. Secara keseluruhan, Rupiah melemah sebesar

0.6% dari penutupan minggu sebelumnya (gambar 3).

9460

9395

9200

9300

9400

9500

11/26 12/3 12/10 12/17 12/24 12/31 1/7

IDR/USD

Risk Premium

-3

-2

-1

0

1

2

3

11/26 12/3 12/10 12/17 12/24 12/31

%

9200

9300

9400

9500
1M 3M Spot Rate



4

W E E K L Y   C U R R E N C Y

Prospek ke Depan
Indikator risk premium  menunjukkan bahwa sentimen positif terhadap Rupiah masih ada karena  risk premium  1

bulan dan risk premium  3 bulan masih berada di bawah nilai 0 . Hal ini menunjukkan bahwa rupiah masih punya
peluang untuk menguat dalam perdagangan minggu ini. Selain itu, pergerakan Rupiah juga akan dipengaruhi oleh

kinerja bursa saham. Bursa saham diperkirakan masih akan mendapatkan sentimen positif pada pekan ini. Karena

itu, Rupiah diperkirakan akan sedikit menguat dan bergerak pada kisaran 9,400 – 9,500 per Dolar Amerika pada
perdagangan minggu ini.
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