
2. PEMERINTAH RESMI LARANG EKSPOR BAUKSIT
Presiden Joko Widodo, resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Sebelum bauksit,
pemerintah juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas seperti nikel terkait dnegan
program hilirisasi. Adapun hilirisasi industri, memberikan banyak keuntungan bagi negara.
Mulai dari pajak perusahaan, pajak pribadi, penerimaan negara bukan pajak, hingga
pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“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 5.25

FED RATE 4.50

Stock 20-Des 21-Des %

IHSG 6,768.32 6,820.66 0.77 

LQ45 938.90 941.66 0.29 

S&P 500 3,821.62 3,878.44 1.49 

Dow Jones 32,849.74 33,376.48 1.60 

Nasdaq 10,547.11 10,709.37 1.54 

FTSE 100 7,370.62 7,497.32 1.72 

Hang Seng 19,094.80 19,160.49 0.34 

Shanghai 3,073.77 3,068.41 (0.17)

Nikkei 225 26,568.03 26,387.72 (0.68)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 21-Des 22-Des %

USD/IDR 15,600 15,600 0.00 

EUR/IDR 15,804 15,820 0.10 

GBP/IDR 18,103 18,021 (0.45)

AUD/IDR 9,941 10,022 0.81 

NZD/IDR 9,410 9,383 (0.28)

SGD/IDR 11,003 11,034 0.28 

CNY/IDR 2,238 2,236 (0.07)

JPY/IDR 112.55 112.80 0.22 

EUR/USD 1.0621 1.0632 0.10 

GBP/USD 1.2166 1.2111 (0.45)

AUD/USD 0.6681 0.6735 0.81 

NZD/USD 0.6324 0.6306 (0.28)

Bond 20-Des 21-Des %

INA 10yr (IDR) 6.84 6.87 0.34 

INA 10yr (USD) 4.54 4.61 1.59 

UST 10yr 3.68 3.66 (0.54)
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.42 0.09

US 7.10 0.10 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,745 6,860 

ID 10 Y 6.88% 6.99%

US 10 Y 3.57% 3.80%

USD / IDR 15,540 15,630

DJI Dev
Market

3,160 3,275 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,145 3,325 

DJIM China 2,290 2,490 

1. KUNJUNGAN PRESIDEN UKRAINA KE AMERIKA
Perang Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke 10. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
mengunjungi Washington, Amerika Serikat (AS), Rabu (21/12). Ini merupakan perjalanan
pertama Zelensky setelah Ukraina dilanda peperangan. Kunjungannya tak lain adalah untuk
menggalang makin banyak bantuan ke Ukraina. Pihak Rusia mengatakan bahwa tidak ada hal
baik yang akan datang dari perjalanan Presiden Ukraina ke Washington dan tidak melihat
peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Kyiv.

5. FX & BONDS MARKET
USD menguat terhadap JPY setelah para pelaku pasar melakukan aksi take profit pasca
keputusan BoJ melakukan adjustment Yield Curve Band nya. Data Perumahan di AS MoM
menunjukkan penurunan di -7.7 vs -5.9, dan survey Bloomberg juga mengatakan bahwa
probabilitas AS memasuki resesi di tahun 2023 meningkat ke 70% vs 46% prev. GBP bergerak
melemah setelah rilis Data Public Sector Net Borrowing meningkat di bulan November.

Dari Pasar Obligasi, Yield mengalami kenaikkan 1-2 bps untuk Seri Benchmark terutama tenor
10Y. Likuiditas menuju akhir tahun juga terlihat semakin ketat.

• IHSG berpotensi menguat terbatas seiring rebound
nya bursa global & harga komoditas meskipun
investor cenderung cautious jelang pengumuman
BI7DRR. Investor dapat consider untuk FOLLOW UP
ENTRY/SUBS selama indeks berada dibawah
penutupan November. Untuk memanfaatkan
potensi window dressing di akhir tahun dengan
target di area 7,100an.

• Perkiraan range pergerakan USD/IDR hari ini di
15,540 – 15,630.

• Rekomendasi Bonds FR96, FR72, FR98, INDON45,
INDON47, INDON49 (sesuai ketersediaan).

3. DEFISIT APBN 2022 LEBIH RENDAH DARI PROYEKSI
Kementerian Keuangan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2022 akan mencapai 2.49% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari proyeksi awal sebesar
4.5% terhadap PDB. Angka defisit ini turun dari posisi saat pandemi. Seperti diketahui, tahun
lalu, defisit APBN mencapai 3.64% atau Rp 617.4 triliun. Penurunan tersebut berdampak
positif terhadap perkembangan fundamental makro Indonesia.

4. RENCANA PENGHAPUSAN STATUS PPKM
Pemerintah mengungkapkan kemungkinan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022. Perekonomian Indonesia diprediksi akan terbantu
jika nantinya PPKM betul-betul diakhiri, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian
perekonomian global pada 2023.
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