
2. INVESTOR GLOBAL MENUNGGURILIS DATA TENAGA KERJA
Fokus investor pada sesi Jumat akan tertuju pada laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat,
yang diperkirakan menunjukka data nonfarm payrolls (tenaga kerja baru) meningkat 250.000

pekerjaan bulan lalu, setelah naik 372.000 pekerjaan pada Juni sebelumnya. Sementara itu
angka tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap pada level 3.6%.

4. CHINA MELAKUKAN LATIHAN PERANG DI SELAT TAIWAN
China mengerahkan sejumlah pesawat dan menembakkan rudal langsung di dekat Taiwan pada
Kamis (4/8). Penembakan rudal tersebut dilakukan dalam latihan terbesar China di Selat

Taiwan, Taiwan mengatakan 11 rudal balistik Dongfeng China telah ditembakkan di perairan
terdekat - pertama kalinya sejak 1996. hal tersebut adalah dampak akan kemarahan

pemerintah China terhadap kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

“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
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 2.50

Stock 03-Aug 04-Aug %

IHSG 7,046.64 7,057.35 0.15 

LQ45 999.95 1,003.77 0.38 

S&P 500 4,155.17 4,151.94 (0.08)

Dow Jones 32,812.50 32,726.82 (0.26)

Nasdaq 12,668.16 12,720.58 0.41 

FTSE 100 7,445.68 7,448.06 0.03 

Hang Seng 19,767.09 20,174.04 2.06 

Shanghai 3,163.67 3,189.04 0.80 

Nikkei 225 27,741.90 27,932.20 0.69 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 04-Aug 05-Aug %

USD/IDR 14,910 14,920 0.07 

EUR/IDR 15,166 15,178 0.08 

GBP/IDR 18,125 18,135 0.06 

AUD/IDR 10,373 10,381 0.08 

NZD/IDR 9,372 9,380 0.08 

SGD/IDR 10,799 10,808 0.08 

CNY/IDR 2,209 2,210 0.07 

JPY/IDR 107.82 107.83 0.01 

EUR/USD 1.0172 1.0173 0.01 

GBP/USD 1.2156 1.2155 (0.01)

AUD/USD 0.6957 0.6958 0.01 

NZD/USD 0.6286 0.6287 0.02 

Bond 03-Aug 04-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.19 7.18 (0.11)

INA 10yr (USD) 3.89 3.88 (0.33)

UST 10yr 2.71 2.69 (0.63)
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.94 0.64 

US 9.10 1.30 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,010 7,100 

ID 10 Y 7.15% 7.23%

US 10 Y 2.57% 2.76%

USD / IDR 14,890 14,940 

DJI Dev
Market

3,450 3,570 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,290 3,400 

DJIM China 2,360 2,535 

1. UNI EROPA RESMI MELARANG IMPOR BATU BARA DARI RUSIA
Uni Eropa resmi menghentikan impor batu bara dari Rusia pada Agustus 2022 berdasarkan
kesepakatan yang terjadi pada Bulan April lalu. Larangan ini sebagai tanggapan terhadap

serangan Rusia terhadap Ukraina. Tujuannya adalah menghancurkan ekonomi Rusia, karena
efeknya diperkirakan dapat mempengaruhi seperempat jumlah ekspor batu bara dengan

kerugian sekitar EUR 8 miliar pendapatan per tahun bagi Rusia.

3. BANK OF ENGLAND KEMBALIMENAIKAN SUKU BUNGA
Bank sentral Inggris (Bank of England/BoE) kembali menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan kali
ini bahkan menjadi rekor baru. Pada Kamis (4/8), BoE mengumumkan kenaikan suku bunga

acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 1.75%. Hasil ini sejalan dengan ekspektasi pasar.
Sebelumnya Pada Juli 2022, inflasi Inggris mencapai 9,.% year-on-year (yoy), tertinggi sejak

1982. hal tersebut yang menjadi alasan BOE untuk menaikan suku bunganya kembali.

5. FX & BONDS MARKET
USD melemah terhadap major currency pasca release data jobless claim yang menunjukkan
peningkatan serta jelang release data NFP pada Jumat malam. Data ini merupakan indikator

awal bagi pengeluaran konsumen dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, dan menjadi
bahan pertimbangan penting bagi The Fed dalam menentukan tingkat suku bunga.

Obligasi pemerintah Republik Indonesia bergerak menguat pada perdagangan kemarin

meskipun pasar masih sedikit khawatir dengan tensi geopolitik AS-Tiongkok. Hal ini ditandai
dengan menurunnya imbal hasil obligasi tenor 10 tahun sebesar 3bps di 7.15%

• IHSG berpotens i melanjutkan pengua tan dan
retest level ps ikologis 7,100 jelang rilis data GDP
Q2 Investor yang telah entry dapa t prepare untuk
TAKE PROFIT jika indeks gagal break level
psikologis 7,100. ENTRY/SUBS dapat dilakukan di
area support 6,890-6,920.

• USDIDR dibuka dilevel 14.900-14.930 dan 
diperdagangkan pada rentang 14.890-14.940.

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


