
2. UNI EROPA SEPAKAT MENGURANGI KONSUMSIENERGI
Kelompok Negara Eropa menjadi yang paling terdampak dari kebijakan pengurangan pasokan
energi Rusia. Setelah gas Gazprom dari pipa nord stream 1 hanya mendistribusikan 20% dari

kapasitas hariannya. Uni Eropa menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan
terhadap gas Rusia, sekaligus menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk menurunkan

permintaan hingga 15% demi menghemat cadangan.

4. APBN INDONESIA SURPLUS DI SEMESTER I 2022
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juni 2022 tercatat surplus
sebesar Rp 73.6 triliun atau 0.39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu Kemenkeu

juga melaporkan realisasi penerimaan pajak per akhir Juni 2022 adalah Rp 868.3 triliun. Naik
55.7% dibandingkan semester I-2021 dan telah mencapai 58.5% dari target Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 2.50

Stock 26-Jul 27-Jul %

IHSG 6,871.54 6,898.22 0.39 

LQ45 968.48 974.46 0.62 

S&P 500 3,921.05 4,023.61 2.62 

Dow Jones 31,761.54 32,197.59 1.37 

Nasdaq 11,562.57 12,032.42 4.06 

FTSE 100 7,306.28 7,348.23 0.57 

Hang Seng 20,905.88 20,670.04 (1.13)

Shanghai 3,277.44 3,275.76 (0.05)

Nikkei 225 27,655.21 27,715.75 0.22 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 27-Jul 28-Jul %

USD/IDR 15,015 14,960 (0.37)

EUR/IDR 15,236 15,273 0.24 

GBP/IDR 18,096 18,214 0.65 

AUD/IDR 10,402 10,466 0.61 

NZD/IDR 9,369 9,381 0.13 

SGD/IDR 10,808 10,826 0.17 

CNY/IDR 2,219 2,219 0.00 

JPY/IDR 105.31 106.64 1.27 

EUR/USD 1.0147 1.0209 0.61 

GBP/USD 1.2052 1.2175 1.02 

AUD/USD 0.6928 0.6996 0.98 

NZD/USD 0.6240 0.6271 0.50 

Bond 26-Jul 27-Jul %

INA 10yr (IDR) 7.39 7.33 (0.73)

INA 10yr (USD) 4.05 4.08 0.72 

UST 10yr 2.81 2.79 (0.78)
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.35 0.61 

US 9.10 1.30 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,860 6,940 

ID 10 Y 7.36% 7.46%

US 10 Y 2.70% 2.93%

USD / IDR 14,900 14,980 

DJI Dev
Market

3,380 3,520 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,260 3,400 

DJIM China 2,530 2,620 

1. BANK SENTRAL AMERIKA MENAIKAN SUKU BUNGA SEBESAR 0.75%
Federal Reserve (The Fed) mengumumkan kenaikan suku bunga 75 bps (0.75%), yang sesuai
dnegan perkiraan pasar, untuk melawan inflasi. The Fed juga mengisyaratkan bahwa ke

depannya laju kenaikannya suku bunga dapat melambat dan kenaikan suku bunga kedepan
akan sangat bergantung kepada data-data ekonomi AS. Dengan kenaikan tersebut maka saat

ini Fed Fund Rate (suku bunga acuan) berada pada level 2.25% –2.50%

3. INFLASI AUSTRALIA MENINGKAT KE LEVEL 6.1%
Inflasi dari sisi konsumen (Indeks Harga Konsumen/IHK) kembali naik pada kuartal kedua tahun
ini. Biro Statistik Australia melaporkan IHK pada kuartal II-2022 naik menjadi 6.1%, dari

sebelumnya sebesar 5.1% pada kuartal I-2022. Secara keseluruhan, inflasi tersebut dipicu oleh
kenaikan harga makanan dan bahan bakar yang terus berlanjut.

5. FX & BONDS MARKET
Gubernur Fed belum melihat adanya pertanda bahwa ekonomi AS berada dalam resesi,
mempertimbangkan data ketenagakerjaan masih bertumbuh dan tingkat pengangguran yang

masih rendah. Investor pun melihat arahan yang masih kurang jelas dari Powell untuk meeting
FOMC berikutnya di September untuk mengatasi inflasi sebagai pertanda yang dovish untuk AS

dan menyebabkan USD bergerak melemah terhadap major.

Permintaan cukup banyak, untuk obligasi tenor 10 tahun dan tenor panjang, seperti FR91 yang
imbal hasilnya meningkat menjadi 7.34% dan imbal hasil FR80 yang meningkat menjadi 7.5%.

• IHSG berpotensi menguat ke level resistance 
6,940 mengekor bursa global. Investor yang telah
entry dapat prepare untuk TAKE PROFIT jika
indeks tertahan di area resistance. ENTRY/SUBS
dapat dilakukan secara AVERAGING di area 
support. 

• USD/IDR dibuka di 14,930-14,960 dengan 
perkiraan range perdagangan di 14,900-14,980.

• FR80, FR83, FR92, INDOIS23, INDON24  (sesuai
ketersediaan).


