
2. REGULATOR CHINA & AS SEPAKATI ATURAN AUDIT EMITEN
Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRS) dan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik
(PCAOB) AS mengumumkan pada Jumat (26/8) bahwa telah menandatangani perjanjian kerja
sama untuk memeriksa dokumen audit perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS. Hal
ini memberikan respon positif, setelah sebelumnya terdapat kekhawatiran delisting akan
terjadi kepada perusahaan China yang terdaftar di AS, karena sengketa audit.

4. PEMERINTAH SALURKAN BANSOS SEBAGAI KOMPENSASI KENAIKAN BBM
Pemerintah telah memutuskan akan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat sebagai
bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun. Ada tiga jenis bansos yang diberikan
pemerintah. Pertama, bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga. Kedua, bantuan sosial
upah kepada 16 juta pekerja dan ketiga, subsidi transportasi angkutan umum (Pemda).

“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 26-Aug 29-Aug %

IHSG 7,135.25 7,132.05 (0.04)

LQ45 1,014.27 1,016.31 0.20 

S&P 500 4,057.66 4,030.61 (0.67)

Dow Jones 32,283.40 32,098.99 (0.57)

Nasdaq 12,141.71 12,017.67 (1.02)

FTSE 100 7,427.31 - -

Hang Seng 20,170.04 20,023.22 (0.73)

Shanghai 3,236.22 3,240.73 0.14 

Nikkei 225 28,641.38 27,878.96 (2.66)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 29-Aug 30-Aug %

USD/IDR 14,880 14,900 0.13 

EUR/IDR 14,804 14,865 0.41 

GBP/IDR 17,519 17,402 (0.67)

AUD/IDR 10,287 10,245 (0.41)

NZD/IDR 9,196 9,138 (0.63)

SGD/IDR 10,649 10,646 (0.02)

CNY/IDR 2,163 2,153 (0.45)

JPY/IDR 105.48 107.35 1.77 

EUR/USD 0.9986 0.9990 0.04 

GBP/USD 1.1817 1.1695 (1.03)

AUD/USD 0.6939 0.6885 (0.78)

NZD/USD 0.6203 0.6141 (1.00)

Bond 26-Aug 29-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.03 7.13 1.45 

INA 10yr (USD) 4.06 4.19 3.18 

UST 10yr 3.04 3.10 2.01 
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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 7,090 7,215 

ID 10 Y 7.05% 7.40%

US 10 Y 3.00% 3.15%

USD / IDR 14,850 14,900 

DJI Dev
Market

3,295 3,520 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,305 3,395 

DJIM China 2,440 2,555 

1. IKUTI THE FED, BANK SENTRAL EROPA JUGA AKAN AGRESIF 
Bank Sentral Eropa (ECB), memperingatkan bahwa akan bertindak tegas untuk memerangi
inflasi, bahkan jika itu harus membawa ekonomi ke dalam resesi. Kebijakan ECB tersebut,
mengikuti peringatan Bank Sentral AS (The Fed) melalu pernyataan Jerome Powell
sebelumnya. Pasar memperkirakan bahwa ECB bakal menaikkan suku bunga sebesar 75 bps
pada bulan September mendatang.

3. PEMERINTAH PASTIKAN BBM SUBSIDI AKAN DINAIKAN & DIBATASI
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahan bakar
minyak (BBM) akan dinaikan dalam waktu dekat. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak
(BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi tetap akan diberlakukan. Meskipun, harga BBM naik.
Pembatasan akan dilakukan berdasarkan spesifikasi (CC) kendaraan.

5. FX & BONDS MARKET
USD terkoreksi di awal minggu, setelah sebelumnya Powell menekankan pada Jackson Hole
bahwa The Fed akan menaikan suku bunga sebanyak yang diperlukan dan akan
mempertahankan suku bunga tersebut hingga inflasi mencapai target.

Dari pasar obligasi, Target lelang hari ini adalah IDR 19T. Level support terlihat di level 7.2%
untuk seri tenor 10 tahun, baik dari bank lokal maupun nasabah ritel. Diperkirakan permintaan
terbanyak akan terhadap FR96 sebagai calon benchmark seri 10 tahun.

• IHSG berpotensi rebound ditopang kenaikan harga
komoditas. Investor dapat consider untuk TAKE
PROFIT saat indeks tertahan di area sekitar 7,200.
AVERAGING ENTRY/SUBS dapat dilakukan di area
support 7,070 - 6,975.

• Hari ini, USD/IDR dibuka di 14,885-14,895 dengan
perkiraan range perdagangan di 14,850-14,900.

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


