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Nilai tukar Yen tidak banyak mengalami perubahan terhadap USD dalam

perdagangan minggu kemarin. Pada hari pertama perdagangan, Yen ditutup

sedikit melemah pada level 109.2 dari level 108.6 pada penutupan hari Jumat
minggu sebelumnya (4 Januari 2008). Pada hari perdagangan selanjutnya, Yen

berfluktuasi hingga akhirnya ditutup pada level 108.9 di hari Jumat yang lalu (11

Januari  2008).  Secara keseluruhan, Yen hanya melemah sebesar 0.2%
dibandingkan penutupan minggu sebelumnya (gambar 1).

Yen tidak banyak berubah pada perdagngan minggu lalu dikarena terdapat
sentimen negatif dan sentimen positif terhadap Yen pekan kemarin. Sentimen

negatif muncul setelah gubernur Bank Sentral Jepang (BOJ), Toshihiko Fukui,

diperkirakan akan memberi sinyal kepada pelaku pasar bahwa BOJ akan tetap
mempertahankan suku bunga pada level saat ini, yaitu sebesar 0.5%. Hal ini

membuat  Jepang tetap sebagai  negara dengan suku bunga terendah

dibandingkan dengan negara-negara industri besar lainnya. Selain itu, investor
Jepang juga banyak melakukan pembelian aset berdenominasi mata uang asing

dengan imbal hasil besar ( high yield ), sehingga aktifitas carry trade  meningkat.

Sementara itu, sentimen positif terhadap Yen muncul setelah harga-harga saham
di Asia mengalami penurunan akhir minggu lalu sehingga menimbulkan

kekhawatiran di antara para investor yang memegang aset dengan imbal hasil

tinggi (high yield ). Karena itu mereka mulai mengurangi aktifitas carry trade
tersebut.

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 investor mulai meningkatkan

kembali aktifitas carry trade setelah ada spekulasi bahwa the Fed akan menurunkan
suku bunga kembali. Peningkatan aktifitas carry trade  ini diperkirakan akan
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    GAMBAR 1. YEN TIDAK BAYNYAK BERUBAH 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 negatif terhap Dolar. Sentimen negatif terhadap Euro muncul antara lain

setelah keluarnya publikasi kepercayaan konsumen di negara-negara Eropa turun pada bulan Desember 2007 ke

level terendah dalam hampir dua tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan pemesanan barang-barang semakin
berkurang dan harga makanan dan minyak yang naik telah membuat inflasi semakin tinggi di negara-negara Eropa.

Indeks yang merepresentasikan kepercayaan konsumen tersebut turun ke 104.7 pada bulan Desember dari 104.8

pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan industri jasa dn manufaktur di Eropapun mengalami penurunan. Pekan
kemarin, Bank Sentral Eropa (ECB) telah memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga pada levelnya saat

ini, yaitu 4% (gambar 3). Sementara itu, sentimen negatif terhadap Dolar tetap ada dikarenakan pertumbuhan

ekonomi di Amerika menunjukkan tanda-tanda penurunan.

memberi tekanan terhadap Yen. Sementara itu, data terakhir di Amerika menunjukkan bahwa defisit neraca

perdagangan Amerika meningkat lebih dari perkiraan sebelumnya pada bulan November 2007. Selain itu, data

pendahuluan untuk tunjangan pengangguran di Amerika menunjukkan adanya penurunan klaim tunjangan
pengangguran pada minggu pertama bulan Januari yaitu turun sebesar 15.000 menjadi 322.000. Jumlah ini

merupakan jumlah terendah dalam dua bulan terakhir ini.

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

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

aktifitas carry trade  diperkirakan masih akan tetap berlangsung pekan ini,sehingga diperkirakan kedua sentimen
tersebut akan sama kuatnya.  Karena itu, Yen diperkirakan tidak akan banyak berubah dan akan bergerak di kisaran

108.0 – 110.0

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 1.470 dari level 1.474 pada hari Jumat minggu sebelumnya (4

Januari 2008). Pada perdagangan selanjutnya, Euro berfluktuasi hingga akhirnya ditutup pada level 1.478 pada hari
Jumat kemarin. Secara keseluruhan, Euro hanya melemah sebesar 0.2% dari penutupan minggu sebelumnya

(gambar 2).

GAMBAR 2. EURO TIDAK BANYAK BERUBAH DALAM PERDAGANGAN MINGGU LALU

Sumber: Bloomberg
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    GAMBAR 4. RUPIAH TIDAK BANYAK BERUBAH DALAM PERDAGANGAN MINGGU KEMARIN

Sumber: Bloomberg

   GAMBAR 3.BANK SENTRAL EROPA TETAP MEMPERTAHANKAN SUKU BUNGA

Sumber: CEIC

Untuk perdagangan minggu ini, para pelaku pasar masih berspekulasi bahwa the Fed akan menurunkan kembali

suku bunga pada tanggal 29 Januari yang akan datang untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi Amerika setelah

terjadi kekacauan di pasar kredit perumahan pertengahan tahun lalu. Penurunan suku bunga Amerika lebih lanjut
akan membuat selisih suku bunga Amerika dan Eropa semakin mengecil. Bahkan pelaku pasar berspekulasi bahwa

the Fed akan menurunkan suku bunga ke level di bawah suku bunga Eropa.  Saat ini, suku bunga Eropa berada pada

level 4% dan suku bunga Amerika berada pada level 4.5% (gambar 3). Sentimen negatif terhadap Dolar ini
diperkirakan masih akan tetap ada pekan ini. Karena itu, nilai tukar Euro diperkirakan akan sedikit menguat dan

akan bergerak di kisaran 1.470 – 1.495.

IDR: Tidak Banyak Berubah Pada Perdagangan Minggu Lalu

Dalam perdagangan minggu kemarin, nilai tukar Rupiah tidak banyak mengalami perubahan terhadap USD. Pada

hari pertama perdagangan, Rupiah ditutup pada level 9,455 dari level 9,460 pada hari Jumat minggu sebelumnya

(4 Januari 2008). Pada hari-hari perdagangan berikutnya, Rupiah relatif stabil. Pada akhirnya, Rupiah ditutup pada
level 9,436 pada Jumat kemarin. Sehingga secara keseluruhan, Rupiah hanya menguat sebesar 0.3% dari penutupan

minggu sebelumnya (gambar 4).
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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 masih bergerak di bawah nilai 0, bahkan di bawah nilai -1 (gambar 5). 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.

    GAMBAR5. SENTIMENT POSITIF TERHADAP RUPIAH MASIH ADA1

Sumber: Perhitungan DRI

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.
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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. Karena itu, Rupiah diperkirakan akan sedikit menguat dan
bergerak pada kisaran 9,300 – 9,500 per Dolar Amerika pada perdagangan minggu ini.
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