
2. NEGARA UE PERSIAPKAN SANKSI TAMBAHAN KE RUSIA
Negara-negara Uni Eropa (UE) masih belum mencapai konsensus mengenai penutupan
perbatasan bagi warga Rusia yang ingin mengunjungi wilayah UE. Sebelumnya, proposal
larangan tersebut pertama kali disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sejauh
ini isu terkait pembatasan bagi warga Rusia ini diprediksi akan menjadi agenda pada
pertemuan informal para Menteri Luar Negeri UE pada 31 Agustus mendatang.

4. PROYEKSI INFLASI INDONESIA VERSI PEMERINTAH
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memperkirakan laju inflasi sepanjang tahun 2022
akan tembus di kisaran 4.4% hingga 4.8% (yoy). Proyeksi ini meningkat dibandingkan kisaran
inflasi dalam asumsi APBN 2022 sebesar 3% plus minus 1%. Disisi lain Presiden Joko Widodo
(Jokowi) meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan
harga komoditas pangan yang bisa menjadi faktor utama kenaikan inflasi
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 2.50

Stock 16-Aug 18-Aug %

IHSG 7,133.45 7,186.56 0.74 

LQ45 1,016.36 1,026.34 0.98 

S&P 500 4,305.20 4,283.74 (0.50)

Dow Jones 34,152.01 33,999.04 (0.45)

Nasdaq 13,102.55 12,965.34 (1.05)

FTSE 100 7,536.06 7,541.85 0.08 

Hang Seng 19,830.52 19,763.91 (0.34)

Shanghai 3,277.89 3,277.54 (0.01)

Nikkei 225 28,868.91 28,942.14 0.25 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 18-Aug 19-Aug %

USD/IDR 14,790 14,875 0.57 

EUR/IDR 15,068 15,001 (0.44)

GBP/IDR 17,818 17,734 (0.47)

AUD/IDR 10,249 10,291 0.40 

NZD/IDR 9,281 9,292 0.13 

SGD/IDR 10,697 10,729 0.30 

CNY/IDR 2,180 2,185 0.21 

JPY/IDR 106.99 105.92 (1.01)

EUR/USD 1.0188 1.0085 (1.01)

GBP/USD 1.2047 1.1922 (1.04)

AUD/USD 0.6930 0.6918 (0.17)

NZD/USD 0.6275 0.6247 (0.45)

Bond 16-Aug 18-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.04 6.98 (0.88)

INA 10yr (USD) 3.88 3.90 0.59 

UST 10yr 2.79 2.80 0.57 
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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 7,180 7,230 

ID 10 Y 7.00% 7.05%

US 10 Y 2.87% 2.89%

USD / IDR 14,830 14,890 

DJI Dev
Market

3,513 3,688 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,367 3,447 

DJIM China 2,450 2,550 

1. DATA EKONOMI AS & LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
AS mengeluarkan data ekonomi seperti klaim pengangguran dan penjualan existing home.
Klaim pengangguran AS turun menjadi 250.000 untuk pekan yang berakhir pada 13 Agustus.
Penjualan rumah existing pada Juli turun hampir 6% dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, Sekitar 90% perusahaan yang tercatat di bursa S&P telah melaporkan kinerja
keuangan. Sebanyak 82% memenuhi atau bahkan mencatatkan kinerja di atas ekspektasi pasar.

3. HARGA BATU BARA MENUJU REKOR TERTINGGI
Pada perdagangan Kamis (18/8), harga batu bara ditutup di US$ 435 per ton. Harga batu bara
menuju ke level tertingginya di US$ 446 per ton pada 2 Maret 2022. Secara keseluruhan, harga
batu bara naik 9.5% dalam sepekan secara point to point. Dalam sebulan, harga batu bara
tumbuh 24.3% sementara dalam setahun naik sampai 159.7%.

5. FX & BONDS MARKET
USD kembali menguat dikarenakan pelaku pasar mengevaluasi kembali risalah pertemuan Fed
pada hari Rabu sebagai lebih hawkish dari yang diperkirakan semula. The Fed perlu terus
menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang tinggi, dimana serangkaian pejabat
Fed mengatakan mereka memperdebatkan seberapa cepat dan seberapa besar kenaikannya.

Berdasarkan data Kemenkeu, investor asing telah membeli obligasi pemerintah sebesar
Rp15,52 triliun pada Agustus. Permintaan yang tinggi pada lelang obligasi terakhir didorong
oleh pernyataan pemerintah bahwa defisit anggaran tahun depan akan dipangkas.

• IHSG kembali menguat berpotensi untuk menuju
level psikologis baru di area 7,200. setelah di
support oleh kenaikan harga komoditas dan
konsistensi foreign inflow, Investor yang telah
entry dapat prepare untuk TAKE PROFIT di area
resistance 7,230 AVERAGING ENTRY/SUBS dapat
dilakukan di area support 7100an.

• Hari ini, USDIDR di buka di 14,865 – 14,875,
dengan level pergerakan 14,830-14,890.

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


