
2. RUSIA MEMASTIKAN BELUM AKAN MENGHENTIKAN PERANG DI UKRAINA
Rusia memastikan tidak akan menghentikan serangan militernya di Ukraina, bahkan Ukraina
secara resmi melepas keinginannya untuk bergabung dengan NATO. Rusia akan terus
melanjutkan serangan ke Ukraina hingga tujuan utamanya tercapai. Rusia sendiri akan
meningkatkan jumlah militer dari 1.9 juta menjadi 20,5 juta yang akan efektif per 1 Jan’23.

4. SENTIMEN PASAR MINGGU INI
Terlepas dari sentimen isu kenaikan BBM dan sentimen kenaikan suku bunga BI. Pada pekan
ini, Indonesia akan merilis beberapa data penting, yakni data inflasi periode Agustus 2022 dan
data aktivitas manufaktur yang tergambarkan pada Purchasing Manager's Index (PMI) periode
Agustus 2022. Yang akan dirilis pada Kamis (1/9).

“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 3.75

FED RATE 2.50

Stock 25-Aug 26-Aug %

IHSG 7,174.21 7,135.25 (0.54)

LQ45 1,021.48 1,014.27 (0.71)

S&P 500 4,199.12 4,057.66 (3.37)

Dow Jones 33,291.78 32,283.40 (3.03)

Nasdaq 12,639.27 12,141.71 (3.94)

FTSE 100 7,479.74 7,427.31 (0.70)

Hang Seng 19,968.38 20,170.04 1.01 

Shanghai 3,246.25 3,236.22 (0.31)

Nikkei 225 28,479.01 28,641.38 0.57 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 26-Aug 29-Aug %

USD/IDR 14,800 14,800 0.00 

EUR/IDR 14,804 14,774 (0.20)

GBP/IDR 17,519 17,368 (0.86)

AUD/IDR 10,287 10,218 (0.67)

NZD/IDR 9,196 9,115 (0.87)

SGD/IDR 10,649 10,632 (0.15)

CNY/IDR 2,163 2,140 (1.06)

JPY/IDR 105.48 107.44 1.85 

EUR/USD 0.9986 0.9929 (0.57)

GBP/USD 1.1817 1.1672 (1.23)

AUD/USD 0.6939 0.6867 (1.04)

NZD/USD 0.6203 0.6126 (1.24)

Bond 25-Aug 26-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.02 7.03 0.03 

INA 10yr (USD) 4.11 4.06 (1.22)

UST 10yr 3.03 3.04 0.50 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.94 0.64 

US 8.50 0.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,055 7,175 

ID 10 Y 7.05% 7.24%

US 10 Y 3.00% 3.15%

USD / IDR 14,830 14,900 

DJI Dev
Market

3,285 3,525 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,305 3,395 

DJIM China 2,440 2,555 

1. JACKSON HOLE: THE FED MASIH AKAN AGRESIF 
Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell dalam
pidatonya di simposium Jackson Hole Jumat (26/8). Menyampaikan komitmen tegasnya untuk
menghentikan inflasi, sekaligus memperingatkan bahwa, The Fed akan terus menaikkan suku
bunga dengan cara yang akan menyebabkan "kesakitan" pada ekonomi AS. Dalam pidatonya
Powell juga menegaskan bahwa The Fed akan "menggunakan alat kami dengan paksa" untuk
menurunkan inflasi yang masih mendekati level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun.

3. INVESTOR MENUNGGU KEBIJAKAN TERKAIT BBM SUBSIDI
Kebijakan BBM batal diumumkan pada minggu kemarin, dan investor kembali harus menunggu
kepastian untuk harga BBM yang baru. Walaupun kebijakan tersebut dapat meningkatkan
inflasi, menaikkan suku bunga, dan menurunkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.
Namun, pengumuman terkait BBM akan menghilangkan kebijakan menggantung dan
memberikan kepastian ke pasar.

5. FX & BONDS MARKET
USD menutup minggu lalu dengan penguatan terhadap mata uang lainnya pasca pidato
Presiden The Fed di Jackson Hole yang menyampaikan bahwa Ia menjaga sikap hawkish The
Fed untuk fokus menurunkan tingkat inflasi yang tinggi di AS. Powell juga menekankan bahwa
perekonomian AS masih membutuhkan pengetatan kebijakan moneter dalam beberapa waktu
kedepan sebelum inflasi dapat terkendali.

Pada hari Selasa minggu ini, pemerintah akan kembali menyelenggarakan lelang obligasi
pemerintah. Secara keseluruhan, FR91 menjadi seri yang cukup banyak di perdagangkan.

• IHSG berpotensi tertekan sentimen sikap hawkish
the Fed & Isu kenaikan BBM bersubsidi. Investor
dapat prepare untuk AVERAGING ENTRY/SUBS di
area support 7,050-7,070.

• Hari ini, USD/IDR dibuka di 14,860-14,880 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,830-14,900.

• Rekomendasi Bonds : FR75, FR92, INDON24 
(sesuai ketersediaan).


