
2. RILIS DATA PENGANGGURAN AS 
Sentimen positif muncul setelah data pengangguran mingguan AS menunjukkan ada 166.000
pengajuan klaim baru tunjangan pengangguran, atau lebih mendingan dari prediksi pasar

sebanyak 200.000 klaim. Rilis data tersebut semakin menguatkan Sikap bank sentral AS (Federal
Reserve/The Fed) yang sudah terkonfirmasi akan lebih agresif menaikkan suku bunga (sebesar

50 basis poin) dan juga akan mengurangi jumlah neraca (balance sheet) pada bulan Mei.

4. ADB, REVISI NAIK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5% tahun
ini dan 5.2% pada 2023. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan yang dikeluarkan pada akhir tahun

lalu yakni 4.8% untuk 2022. sejauh ini ADB merupakan satu-satunya lembaga yang merevisi ke
atas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Disclaimer: Inform as i yang terkand ung dalam dokume n in i d iamb il d ari sumbe r sebaga imana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danam on Indones ia Tbk beserta

selur uh st aff, karyawan, agen maupun afil ia sinya tidak me njam in b aik ter surat m aupun ter sir at tentan g keakurat an dan kebenaran dari seluruh info rmas i da n ata u data
dalam inf orma si in i. PT Bank Danam on In done sia Tbk besert a selur uh staff, karyawan, agen maupun afi liasinya t idak berta nggung jawab b aik secara la ngsung maupun tid ak

lang sun g ata s keru gia n kon sekuen sia l, kehilang an keunt ungan at au gant i ru gi ya ng mungkin tim bul ata s se gala kon sekuen si h ukum dan atau keu angan terka it de ngan
keakuratan, kelengka pan, kesa lah an, kelala ian dan ketepat an da ri informa si, data dan o pin i yang terka ndung da lam inf orma si ini terma suk d im ana keru gia n yang tim bul

atas kerusakan ya ng did uga muncu l kare na is i d ari info rmas i ter sebu t. Peru bahan ter hadap informa si, data dan at au opin i ya ng te rkandung pada informa si in i dapat
berubah setia p saat ta npa pembe rita huan ter lebih dahu lu. T idak ada bag ian da ri info rmas i in i ya ng bisa diang gap da n atau unt uk ditaf sirka n sebagai rekomendas i,

penawaran, perm inta an, ajak an, sar an ata u prom osi ya ng d ilakuk an ole h PT Bank Danamon Indone sia Tbk untuk melakukan tr ansaksi invest asi atau inst rumen keua ngan
baik ya ng diru juk di s ini ata u sebal iknya. informa si in i bers ifat um um dan hanya d ipers iapk an untuk t ujuan informa si sa ja. Invest or disara nkan untuk meminta saran

profesiona l dar i pen as ihat keua ngan dan /ata u pena seha t hukum sebelum me lakuka n investas i. Terkait per lin dungan hak cipta, info rmas i in i ha nya dit ujuk an unt uk
digu nakan o leh pene rima sa ja da n tid ak dapat dipr oduk si u lang, d idistribus ikan at au d iterbi tkan unt uk tujuan apa pun tanpa sebe lumnya me ndapat per setujuan 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 0.50

Stock 6-Apr 7-Apr %

IHSG 7,104.22 7,127.37 0.33 

LQ45 1,030.12 1,031.96 0.18 

S&P 500 4,481.15 4,500.21 0.43 

Dow Jones 34,496.51 34,583.57 0.25 

Nasdaq 13,888.82 13,897.30 0.06 

FTSE 100 7,587.70 7,551.81 (0.47)

Hang Seng 22,080.52 21,808.98 (1.23)

Shanghai 3,283.43 3,236.70 (1.42)

Nikkei 225 27,350.30 26,888.57 (1.69)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 7-Apr 8-Apr %

USD/IDR 14,380 14,395 0.10 

EUR/IDR 15,920 15,644 (1.73)

GBP/IDR 18,891 18,824 (0.35)

AUD/IDR 10,763 10,773 0.09 

NZD/IDR 9,971 9,912 (0.59)

SGD/IDR 10,602 10,563 (0.37)

CNY/IDR 2,265 2,261 (0.18)

JPY/IDR 117.90 116.51 (1.18)

EUR/USD 1.1071 1.0868 (1.83)

GBP/USD 1.3137 1.3077 (0.46)

AUD/USD 0.7485 0.7484 (0.01)

NZD/USD 0.6934 0.6886 (0.69)

Bond 6-Apr 7-Apr %

INA 10yr (IDR) 6.76 6.76 (0.04)

INA 10yr (USD) 3.48 3.49 0.32 

UST 10yr 2.60 2.66 2.31 

J u m a t ,  8 A p r i l  2 0 2 2
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 2.64 0.66 

US 7.90 0.80 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,070 7,175 

ID 10 Y 6.78% 6.85%

US 10 Y 2.55% 2.67%

USD / IDR 14,340 14,390 

DJI Dev
Market

3,710 3,890 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,775 3,865 

DJIM China 2,608 2,893 

1. PBB MENANGGUHKAN RUSIA DARI DEWAN HAM 
Perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi, meski intensitas serangan menurun, terdapat
beberapa aksi kekerasan dan perkembangan terbaru. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) telah memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebanyak 93 negara mendukung, 24 menentang dan 58 abstain. Penangguhan Rusia karena

dianggap telah melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia.

3. CADANGAN DEVISA INDONESIA POSISIMARET’22
Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa per akhir Maret 2022 sebesar US$ 139,1 miliar,
turun US$ 2,3 miliar dari bulan sebelumnya. Penurunan dipengaruhi oleh kebutuhan

pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun BI menilai cadangan devisa tersebut masih
mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan

sistem keuangan.

5. FX & BONDS MARKET
EUR sempat menguat pada perdagangan sesi London menjelang menyusul komentar bernada
hawkish dari Bank Sentral Eropa. ECB, dalam pertemuan terbarunya menunjukkan bahwa para

pembuat kebijakan menganggap bahwa program pembelian obligasi telah mencapai target, dan
kemungkinan kenaikan suku bunga terjadi pada Kuartal 3. Sementara itu, Obligasi RI tenor 10

tahun mengalami kenaikan dengan imbal hasil 6.8%. Investor asing tampaknya mulai masuk
kembali. Hanya obligasi tenor 5 tahun yang imbal hasilnya naik 2bps, sementar imbal hasil untuk

tenor-tenor panjang turun 1-2bps.

• IHSG berpotensi menguat terbatas pada
perdagangan akhir pekan. BUY ON WEAKNESS
dapat dilakukan bila indeks tertaha n di level
support.

• Hari ini spot USDIDR dibuka pada 14.365-14.395 
dan diperdagangkan pada rentang 14.350-14.400.

• Rekomendasi obligasi FR87, FR91, INDON31NEW, 
INDON32 (sesuai ketersediaan).


