
2. DATA PERDAGANGAN LUAR NEGERI CHINA TUMBUH POSITIF
Data perdagangan China pada periode Juli telah dirilis, ekspor naik 18% pada bulan lalu.
Sedangkan, impor China juga meningkat 2.3% pada bulan lalu, lebih tinggi dari periode Juni
2022 sebesar 1%. Kinerja ekspor tersebut menjadi salah satu titik terang bagi ekonomi China
setelah penguncian (lockdown) pada 2022.

4. TESLA TANDATANGANI KONTRAK UNTUK NIKEL INDONESIA
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim produsen mobil asal
Amerika Serikat Tesla telah menandatangani kontrak senilai sekitar 5 miliar dolar AS atau
setara dengan 74,5 triliun rupiah untuk membeli bahan baterai dari perusahaan pengolahan
nikel di Indonesia, dengan salah satu industri di kawasan Morowali
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 2.50

Stock 05-Aug 08-Aug %

IHSG 7,084.66 7,086.85 0.03 

LQ45 1,007.80 1,007.14 (0.07)

S&P 500 4,145.19 4,140.06 (0.12)

Dow Jones 32,803.47 32,832.54 0.09 

Nasdaq 12,657.55 12,644.46 (0.10)

FTSE 100 7,439.74 7,482.37 0.57 

Hang Seng 20,201.94 20,045.77 (0.77)

Shanghai 3,227.03 3,236.93 0.31 

Nikkei 225 28,175.87 28,249.24 0.26 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 08-Aug 09-Aug %

USD/IDR 14,945 14,865 (0.54)

EUR/IDR 15,208 15,153 (0.36)

GBP/IDR 18,040 17,951 (0.49)

AUD/IDR 10,351 10,376 0.24 

NZD/IDR 9,339 9,335 (0.04)

SGD/IDR 10,814 10,776 (0.36)

CNY/IDR 2,210 2,200 (0.47)

JPY/IDR 106.72 107.10 0.36 

EUR/USD 1.0176 1.0194 0.18 

GBP/USD 1.2071 1.2076 0.04 

AUD/USD 0.6926 0.6980 0.78 

NZD/USD 0.6249 0.6280 0.50 

Bond 05-Aug 08-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.12 7.10 (0.22)

INA 10yr (USD) 3.85 3.97 3.19 

UST 10yr 2.83 2.76 (2.48)
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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 7,050 7,130 

ID 10 Y 7.05% 7.16%

US 10 Y 2.58% 2.83%

USD / IDR 14,800 14,880 

DJI Dev
Market

3,460 3,595 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,310 3,410 

DJIM China 2,410 2,590 

1. INVESTOR WAIT & SEE DATA INFLASI AS
Kenaikan kuat di pasar tenaga kerja AS, semakin mengkonfirmasi bahwa AS tidak dalam resesi.
Perhatian investor sekarang tertuju pada inflasi yang akan rilis pada Rabu besok. Pasar
memperkirakan terjadi penurunan tingkat inflasi dari sebelumnya 9.1% menuju 8.7%.
Sementara itu senat AS sedang merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengurangan
Inflasi senilai US$ 430 miliar.

3. INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN RI MASIH OPTIMIS
Optimisme konsumen Indonesia dalam memandang situasi ekonomi masih terjaga. Hasil Survei
Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) pada Juli 2022 berada di 123.2. Indeks yang di atas 100 menandakan
konsumen masih optimistis terhadap situasi ekonomi saat ini dan prospek hingga enam bulan
mendatang.

5. FX & BONDS MARKET
Mata Uang USD masih mempertahankan penguatan terhadap Mata Uang Majors pasca rilis
Data Non-Farm Payroll AS yang hasilnya diatas ekspektasi pada Jumat pekan lalu. Perhatian
investor saat ini akan ada pada rilis Data CPI AS di hari Rabu nanti, dimana hasil rilis tingkat
inflasi akan menjadi pertimbangan investor terhadap ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga
The Fed pada pertemuan September mendatang.

Tidak terlalu banyak volume transaksi yang terjadi pada pasar obligasi di sesi pagi kemarin.
Pada sesi, pembelian mulai terjadi terutama pada seri 10Y di yield 7.1%. Investor terlihat masih
menantikan Data Inflasi pada tanggal 10 Aug mendatang

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan dengan
target gap area di 7,170. Investor yang telah
entry dapat prepare untuk TAKE PROFIT di area
resistance. AVERAGING ENTRY/SUBS dapat
dilakukan di area support 6,990.

• Hari ini, USDIDR di buka di level 14855-14865,
dengan range pergerakan Di 14800-14880.

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


