
2. HARGA MINYAK BRENT TURUN DIBAWAH $100 
Harga minyak mentah Brent jatuh USD7,61, atau 7,1%, ke USD99.49/barel, dan menyentuh di bawah
USD100 untuk pertama kalinya dalam tiga bulan karena penguatan USD, pembatasan Covid-19 di importir
utama China, dan meningkatnya kekhawatiran perlambatan ekonomi global.
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profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.75

Stock 11-Jul 12-Jul %

IHSG 6,722.15 6,718.29 (0.06)

LQ45 952.20 949.50 (0.28)

S&P 500 3,854.43 3,818.80 (0.92)

Dow Jones 31,173.84 30,981.33 (0.62)

Nasdaq 11,372.60 11,264.73 (0.95)

FTSE 100 7,196.59 7,209.86 0.18

Hang Seng 21,124.20 20,844.74 (1.32)

Shanghai 3,313.58 3,281.47 (0.97)

Nikkei 225 26,812.30 26,336.66 (1.77)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 12-Jul 13-Jul % Change

USD/IDR 15010 14990 (0.13)

EUR/IDR 15054 15033 (0.13)

GBP/IDR 17838 17805 (0.18)

AUD/IDR 10109 10129 0.19 

NZD/IDR 9182 9193 0.13 

SGD/IDR 10670 10650 (0.19)

CNY/IDR 2230 2228
(0.09)

JPY/IDR
105.23 105.21

(0.02)

EUR/USD
1.0029 1.0029

0.00 

GBP/USD 1.1884 1.1878 (0.05)

AUD/USD 0.6735 0.6757 0.33 

NZD/USD 0.6117 0.6133 0.26 

Bond 11-Jul 12-Jul %

INA 10yr (IDR) 7.31 7.24 (0.49)

INA 10yr (USD) 4.70 4.70 0.00

UST 10yr 2.96 2.98 0.68
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.35 0.61 

US 8.60 1.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,685 6,750 

ID 10 Y 7.22% 7.31%

US 10 Y 2.90% 3.18%

USD / IDR 14,970 15,010 

DJI Dev
Market

3,170 3,335 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,160 3,250 

DJIM China 2,450 2,650 

1. WALL STREET BERAKHIR TERGELINCIR KE ZONA MERAH
Fokus utama investor adalah rilis laporan keuangan emiten-emiten besar di minggu ini. Para pemodal akan
menyaksikan bagaimana kenaikan inflasi yang tinggi di AS berdampak pada kinerja keuangan emiten. 
PepsiCo melaporkan kinerja keuangan kemarin waktu setempat, di mana pendapatan dan laba bersihnya
melampaui ekspektasi, dan juga meningkatkan proyeksi pendapatannya pada tahun ini.

3. PASAR INDONESIA `SURGA YANG TIDAK BIASA` DI ANTARA EMERGING MARKET
Gavekal Research, salah satu lembaga riset keuangan independen yang berbasis di Hongkong
menyebutkan, perbaikan nilai tukar perdagangan (term of trade) Indonesia, terutama didukung oleh
tingginya harga produk komoditas yang diperoleh berkat perpaduan yang tidak biasa dari peristiwa global 
telah menjadikan aset Indonesia sebagai surga potensial. diprediksikan kinerja tersebut akan terus
berlanjut, terutama di pasar ekuitas.

4. FX & BONDS MARKET
USD sedikit terkoreksi, namun masih menjaga penguatannya terhadap mata uang major. Rilis data data
inflasi AS hari ini waktu setempat yang diperkirakan akan berada di level tertinggi dalam 40 tahun
mendasari pandangan pelaku pasar bahwa The Fed akan secara agresif menaikan suku bunga.
Tidak banyak pergerakan di obligasi pemerintah Indonesia pasca rilis data NFP US. Kemarin Singapore libur,
sehingga tidak banyak terlihat permintaan dari asing. Tidak terlihat transaksi yang signifikan menjelang rilis
data CPI US tanggal 13 Juli 2022. Para investor ritel masih melakukan pembelian seri-seri tenor panjang.
Kekhawatiran akan krisis energi yang dapat menggiring zona Eropa menuju resesi serta isu geopolitik masih
menekan EUR yang hampir setara (parity) dengan USD, yang merupakan level terendahnya selama 20
tahun. Kemarin rilis data index sentimen investor Jerman bulan Juli lebih buruk dari perkiraan, bahkan
berada di level yang lebih rendah selama pandemi juga membebani EUR. Hari ini, RBNZ diperkirakan akan
kembali menaikan suku bunga acuannya sebanyak 50bps.
Setelah dibuka di 14980-14985, kemarin spot USD/IDR bergerak hingga 15000 namun terjaga oleh Bank
Sentral. Bank BUMN terus memberikan penawaran sehingga range perdagangan sempit di angara 14985-
14995 hingga berakhir ditutup di level 14990-14995.
Obligasi pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan terutama untuk seri FR91 dimana imbal hasilnya
turun ke level 7.28%. Para pelaku pasar masih cenderung berhati-hati menjelang rilia data CPI AS hari ini.
Tidak terlihat arus perdagangan yang signifikan, dimana mayoritas perdagangan adalah dari pemain
domestik.

• IHSG berpotensi cenderung melemah mengekor 
bursa global & pelemahan mayoritas harga 
komoditas.
Investor di Equity dapat consider untuk
PREPARE TO ENTRY di next support 6500an

• Hari ini USD/IDR dibuka di level 14,980-14,985 
dan diprediksi akan bergerak di kisaran 14,970-
15,010.

• Rekomendasi Seri Obligasi: 
FR80, FR83, FR75, INDOIS23, INDON24 
(sesuai ketersediaan).


