
2. BANK SENTRAL AUSTRALIA KEMBALI MENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN
Bank sentral Australia (RBA) kembali menaikkan suku bunga acuanya. Dalam pengumuman
kebijakan terbaru RBA menaikkan suku bunga sebesar 0.5% menjadi 1.85%, yang tertinggi

dalam 6 tahun terakhir. RBA menyatakan kebijakan tersebut diambil guna menurunkan inflasi.
Sebagai informasi, inflasi Australia posisi terakhir kembali naik ke level 6.1% secara tahunan.

4. INVESTOR ASING KEMBALI MASUK KE PASAR SAHAM DOMESTIK
Aliran dana asing mulai kembali masuk ke pasar saham domestik seiring dengan kebijakan the
Fed yang sesuai dengan perkiraan dan Bank Indonesia (BI) yang juga terus mengkomunikasikan

bahwa kenaikan suku bunga acuan berpatokan pada inflasi inti yang masih bergerak dibawah
4%. Pada perdagangan Senin (1/8) asing mencatatkan net buy sebesar 902.58 M dan kemarin

(2/8) investor asing kembali mencatatkan net buy senilai Rp 863.4 M di pasar reguler.

“Disclaimer: Inform as i yang terkand ung dalam dokume n in i d iamb il d ari sumbe r sebaga imana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danam on Indones ia Tbk beserta

selur uh st aff, karyawan, agen maupun afil ia sinya tidak me njam in b aik ter surat m aupun ter sir at tentan g keakurat an dan kebenaran dari seluruh info rmas i da n ata u data
dalam inf orma si in i. PT Bank Danam on In done sia Tbk besert a selur uh staff, karyawan, agen maupun afi liasinya t idak berta nggung jawab b aik secara la ngsung maupun tid ak

lang sun g ata s keru gia n kon sekuen sia l, kehilang an keunt ungan at au gant i ru gi ya ng mungkin tim bul ata s se gala kon sekuen si h ukum dan atau keu angan terka it de ngan
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atas kerusakan ya ng did uga muncu l kare na is i d ari info rmas i ter sebu t. Peru bahan ter hadap informa si, data dan at au opin i ya ng te rkandung pada informa si in i dapat
berubah setia p saat ta npa pembe rita huan ter lebih dahu lu. T idak ada bag ian da ri info rmas i in i ya ng bisa diang gap da n atau unt uk ditaf sirka n sebagai rekomendas i,

penawaran, perm inta an, ajak an, sar an ata u prom osi ya ng d ilakuk an ole h PT Bank Danamon Indone sia Tbk untuk melakukan tr ansaksi invest asi atau inst rumen keua ngan
baik ya ng diru juk di s ini ata u sebal iknya. informa si in i bers ifat um um dan hanya d ipers iapk an untuk t ujuan informa si sa ja. Invest or disara nkan untuk meminta saran

profesiona l dar i pen as ihat keua ngan dan /ata u pena seha t hukum sebelum me lakuka n investas i. Terkait per lin dungan hak cipta, info rmas i in i ha nya dit ujuk an unt uk
digu nakan o leh pene rima sa ja da n tid ak dapat dipr oduk si u lang, d idistribus ikan at au d iterbi tkan unt uk tujuan apa pun tanpa sebe lumnya me ndapat per setujuan dari PT

Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 2.50

Stock 01-Aug 02-Aug %

IHSG 6,968.78 6,988.16 0.28 

LQ45 981.99 988.61 0.67 

S&P 500 4,118.63 4,091.19 (0.67)

Dow Jones 32,798.40 32,396.17 (1.23)

Nasdaq 12,368.98 12,348.76 (0.16)

FTSE 100 7,413.42 7,409.11 (0.06)

Hang Seng 20,165.84 19,689.21 (2.36)

Shanghai 3,259.96 3,186.27 (2.26)

Nikkei 225 27,993.35 27,594.73 (1.42)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 02-Aug 03-Aug %

USD/IDR 14,870 14,910 0.03 

EUR/IDR 15,273 15,158 0.35 

GBP/IDR 18,232 18,132 0.59 

AUD/IDR 10,437 10,309 0.46 

NZD/IDR 9,416 9,295 0.59 

SGD/IDR 10,797 10,780 0.22 

CNY/IDR 2,195 2,210 (0.38)

JPY/IDR 110.50 107.91 1.32 

EUR/USD 1.0271 1.0166 0.31 

GBP/USD 1.2261 1.2161 0.56 

AUD/USD 0.7019 0.6914 0.43 

NZD/USD 0.6332 0.6234 0.56 

Bond 01-Aug 02-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.10 7.18 1.07 

INA 10yr (USD) 3.80 3.73 (1.76)

UST 10yr 2.57 2.75 6.80 
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Indonesia 4.94 0.64 

US 9.10 1.30 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,930 7,030 

ID 10 Y 7.09% 7.23%

US 10 Y 2.48% 2.87%

USD / IDR 14,880 14,995 

DJI Dev
Market

3,350 3,525 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,185 3,365 

DJIM China 2,360 2,535 

1. KUNJUNGAN KETUA DPR AS KE TAIWAN, MEMBERIKAN SENTIMEN NEGATIF 
Ketua DPR Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. Pelosi menyebut kunjungan tersebut sebagai
bentuk solidaritas terhadap Taiwan. Namun membuat hubungan AS dan China kembali tegang,

setelah pihak China menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan pelanggaran serius
terhadap kedaulatan dan integritas wilayah China. Hal tersebut juga berdampak kepada bursa

Asia, Eropa dan AS yang ditutup melemah dikarenakan sentimen politik tersebut.

3. INFLASIKOREA SELATAN PERIODE JULI KEMBALI NAIK
Inflasi Korea Selatan pada Juli 2022 kembali naik ke level 6.3% secara tahunan (yoy), yang
merupakan tertinggi dalam hampir 24 tahun terakhir. Sementara itu, secara bulanan (mtm)

tercatat sebesar 0.5%. Berdasarkan data Statistik Korea yang dirilis Selasa (2/8), inflasi tersebut
lebih tinggi dari Juni 2022 sebesar 6%. Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh harga energi

dan makanan yang masih melambung.

5. FX & BONDS MARKET
Pernyataan ketua The Fed Chicago Charles Evans yang mengatakan bahwa tekanan inflasi
mungkin akan semakin meluas dan tingkat pengangguran dapat meningkat menjadi sekitar

4.25%, sehingga The Fed melihat ada peluang untuk kenaikan suku bunga 50 bps lagi pada
bulan September turut mempengaruhi penguatan USD terhadap major currency.

Imbal hasil obligasi pemerintah Republik Indonesia terkoreksi pada hari Selasa, dipengaruhi

berita kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan serta lelang yang diadakan kemarin. Permintaan yang
masuk sebesar 36.913T dengan jumlah yang diserap adalah 19.06T.

• IHSG berpotensi mixed dengan kecenderungan
melemah terbatas. Investor yang telah entry 
dapat prepare untuk TAKE PROFIT jika indeks
gagal break level psikologis 7,000. ENTRY/SUBS
di area support 6,880-6,920. 

• USDIDR dibuka pada level 14.900-14.925 dan 
diperdagangkan ada rentang 14.880-14.995.

• Rekomendasi Bonds : FR80, FR75, FR92,FR83,  
INDOIS23  (sesuai ketersediaan).


