
2. KASUS COVID-19 DI CHINA KEMBALI MELUAS
Kasus Covid-19 di China kembali meluas. Sebanyak 31 provinsi mencatat setidaknya satu kasus
infeksi Covid-19 lokal dalam 10 hari terakhir. Pada Selasa (30/8), China mencatat ada 1.717
infeksi lokal baru yang dilaporkan. China sendiri sampai saat ini masih menerapkan kebijakan
zero covid policy, sehingga peningkatan kasus dikhawatirkan akan berdampak luas kepada
pertumbuhan ekonomi China.

4. HASIL LELANG OBLIGASI PEMERINTAH
Pemerintah kemarin melakukan lelang obligasi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Total
penawaran yang masuk mencapai Rp 42.25 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan pada lelang
sebelumnya yang tercatat Rp 72.16 triliun. Dari jumlah penawaran yang masuk, pemerintah
menyerap sebesar Rp 19 triliun.

“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 29-Aug 30-Aug %

IHSG 7,132.05 7,159.47 0.38 

LQ45 1,016.31 1,021.75 0.54 

S&P 500 4,030.61 3,986.16 (1.10)

Dow Jones 32,098.99 31,790.87 (0.96)

Nasdaq 12,017.67 11,883.14 (1.12)

FTSE 100 - 7,361.63 -

Hang Seng 20,023.22 19,949.03 (0.37)

Shanghai 3,240.73 3,227.22 (0.42)

Nikkei 225 27,878.96 28,195.58 1.14 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 30-Aug 31-Aug %

USD/IDR 14,900 14,855 (0.30)

EUR/IDR 14,913 14,910 (0.02)

GBP/IDR 17,356 17,356 0.00 

AUD/IDR 10,209 10,208 (0.01)

NZD/IDR 9,123 9,121 (0.02)

SGD/IDR 10,637 10,635 (0.02)

CNY/IDR 2,156 2,150 (0.30)

JPY/IDR 107.37 107.37 0.00 

EUR/USD 1.0022 1.0020 (0.02)

GBP/USD 1.1664 1.1664 0.00 

AUD/USD 0.6861 0.6860 (0.01)

NZD/USD 0.6131 0.6130 (0.02)

Bond 29-Aug 30-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.13 7.08 (0.74)

INA 10yr (USD) 4.19 4.15 (0.81)

UST 10yr 3.10 3.10 0.00 
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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 7,070 7,190 

ID 10 Y 7.07% 7.24%

US 10 Y 3.05% 3.16%

USD / IDR 14,800 14,870 

DJI Dev
Market

3,285 3,420 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,305 3,395 

DJIM China 2,440 2,545 

1. WALL STREET DROP 3 SESI BERUNTUN 
Bursa saham AS (Wall Street) mencatatkan 3 hari penurunan beruntun. Adapun penyebab
utamanya adalah, bank sentral AS (The Fed) yang masih akan agresif menaikkan suku bunga,
menahanannya di level tinggi dalam waktu yang lama, sehingga risiko resesi meningkat dan
laba korporasi berisiko berkurang. Yang terbaru, presiden The Fed wilayah New York, John
William, juga menegaskan perlunya kebijakan moneter yang ketat guna memperlambat
demand, sehingga inflasi bisa diredam.

3. BANK INDONESIA PROYEKSIKAN INFLASI PADA 2023 DIATAS 4%
Pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi
masih akan berada di atas level 4% pada 2023. Tingginya inflasi dipengaruhi oleh beberapa
faktor, seperti energi dan pangan. Menurut BI, tingginya harga tersebut tidak lepas dari situasi
global, khususnya perang Rusia dan Ukraina yang memperparah persoalan rantai pasokan.

5. FX & BONDS MARKET
EURUSD bergerak sideways di level 1.0010. Sentimen pelaku pasar masih dipengaruhi
pernyataan pejabat ECB, Madis Muller, yang melihat peluang untuk kenaikan suku bunga 75
bps pada bulan September. Bahkan beberapa pejabat Bank Sentral Eropa sedang
mengisyaratkan untuk bertindak lebih agresif untuk menjinakkan inflasi.

Dari pasar obligasi, pada perdagangan di pasar sekunder terdapat permintaan yang cukup
tinggi pada seri 10 tahun baik FR91 dan FR96, di mana diperdagangkan dari 7.18% menjadi
7.02% pada perdagangan Selasa kemarin.

• IHSG berpotensi kembali terkoreksi seiring koreksi
bursa global & harga komoditas. Investor dapat
consider untuk TAKE PROFIT saat indeks tertahan
di area 7,200. AVERAGING ENTRY/SUBS dapat
dilakukan di area support 7,070 sampai 6,975

• Hari ini, USD/IDR dibuka pada level 14.835-14.860
dan diperdagangkan pada kisaran 14.800-14.870.

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


