
2. PERTUMBUHAN EKONOMI JEPANG PERIODE Q2 EKSPANSIF
Ekonomi Jepang tumbuh pada kuartal II-2022 di tengah dorongan konsumsi sektor swasta yang
meningkat. Berdasarkan data yang dirilis pada Senin (15/8), data awal Produk Domestik Bruto
(PDB) Jepang tumbuh 2.2% year on year (yoy) pada kuartal II-2022. Angka ini lebih rendah dari
perkiraan analis yang memprediksi pertumbuhan sebesar 2.5%. Sedangkan inflasi, pada Juli
2022 inflasi Jepang tercatat di angka 2.5%, ini menjadi angka tertinggi dalam 7.5 tahun.

4. PEMERINTAH AKAN EVALUASI HARGA BBM BERSUBSIDI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan terus memantau sejumlah indikator
dalam menentukan kecukupan anggaran subsidi energi untuk menjaga harga bahan bakar
minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia. Sri Mulyani menyoroti volume konsumsi
BBM yang sudah terlampau tinggi dan meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan
langkah untuk mengendalikan konsumsi BBM agar tidak makin membebani APBN.

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data
dalam informasi ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak
langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan
keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam informasi ini termasuk di mana kerugian yang timbul
atas kerusakan yang diduga muncul karena isi dari informasi tersebut. Perubahan terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada informasi ini dapat
berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari informasi ini yang bisa dianggap dan atau untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi,
penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen keuangan
baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. informasi ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan untuk meminta saran
profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk
digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan 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 12-Aug 15-Aug %

IHSG 7,129.28 7,093.28 (0.50)

LQ45 1,012.04 1,005.79 (0.62)

S&P 500 4,280.15 4,297.14 0.40 

Dow Jones 33,761.05 33,912.44 0.45 

Nasdaq 13,047.19 13,128.05 0.62 

FTSE 100 7,500.89 7,509.15 0.11 

Hang Seng 20,175.62 20,040.86 (0.67)

Shanghai 3,276.89 3,276.09 (0.02)

Nikkei 225 28,546.98 28,871.78 1.14 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 15-Aug 16-Aug %

USD/IDR 14,700 14,780 0.54 

EUR/IDR 15,073 15,027 (0.31)

GBP/IDR 17,819 17,819 (0.00)

AUD/IDR 10,465 10,386 (0.76)

NZD/IDR 9,471 9,410 (0.64)

SGD/IDR 10,712 10,729 0.16 

CNY/IDR 2,176 2,177 0.06 

JPY/IDR 108.22 108.22 0.00 

EUR/USD 1.0254 1.0167 (0.85)

GBP/USD 1.2122 1.2056 (0.54)

AUD/USD 0.7119 0.7027 (1.29)

NZD/USD 0.6443 0.6367 (1.18)

Bond 12-Aug 15-Aug %

INA 10yr (IDR) 6.94 7.04 1.41 

INA 10yr (USD) 3.90 3.88 (0.74)

UST 10yr 2.83 2.79 (1.52)
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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 7,035 7,140 

ID 10 Y 6.94% 7.05%

US 10 Y 2.70% 2.92%

USD / IDR 14,750 14,810 

DJI Dev
Market

3,535 3,640 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,350 3,460 

DJIM China 2,450 2,550 

1. BANK SENTRAL CHINA MENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN 
Bank sentral China (PBoC) secara tak terduga memangkas suku bunga kebijakan utama untuk
pertama kalinya sejak Januari. Ini adalah upaya untuk meningkatkan dukungan bagi ekonomi
yang tertekan oleh penguncian Covid-19. PBoC menurunkan 10 basis points (bps) suku bunga
fasilitas pinjaman Medium-Term Lending Facility bertenor 1 tahun menjadi 2.75%. PBOC juga
menurunkan suku bunga 7-Day Repo Rate sebesar 10 bps menjadi 2.0%.

3. NERACA DAGANG INDONESIA SURPLUS POSISI JULI 2022
Neraca perdagangan RI, pada Juli 2022 kembali mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$
4.22 miliar. Ini didapat dari ekspor yang senilai US$ 25.57 miliar, naik 32.02% dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan impor sebesar US$ 21.35 miliar.
Dengan begitu, surplus neraca perdagangan Indonesia bertahan selama 27 bulan beruntun.

5. FX & BONDS MARKET
USD kembali menguat pada hari Senin sementara mata uang yang sensitif terhadap komoditas
termasuk AUD melemah setelah rilis data retail sales & tingkat produksi China yang
mengecewakan mendukung kekhawatiran terjadinya resesi global.

Imbal hasil obligasi pemerintah terkoreksi sebesar 5-9 bps secara keseluruhan. Sedangkan
untuk perkiraan pasokan untuk seri baru tenor 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun, Kemenkeu
akan mengeluarkan target yang lebih tinggi dari biasanya Rp 19T ( sebelumnya Rp 15T) karena
pasar sudah kondusif dan adanya permintaan

• IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan
terimbas minimnya sentimen positif di Asia.
Investor dapat prepare untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support 7,040 & 6,950.

• Hari ini, USDIDR di buka di 14,770 – 14,780,
dengan level pergerakan 14,750-14,810.

• Rekomendasi Bonds : FR80, FR75, FR83, INDON24 
(sesuai ketersediaan).


