
2. RENCANA PEMERINTAH AS MENURUNKAN HARGA BBM 
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden berencana untuk menangguhkan sementara pajak
federal sebesar 18.4 sen per galon untuk bensin dalam upaya untuk menurunkan biaya energi

yang melonjak. Selain itu Joe Biden juga akan mengadakan pertemuan dengan para CEO dari
tujuh perusahaan minyak untuk membahas cara-cara meningkatkan kapasitas produksi dan

menurunkan harga energi.

4. WAIT & SEE HASIL RDG BI
Bank Indonesia (BI) akan menggelar konferensi pers atas hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG)
pada hari ini. Meski belum mengumumkan kebijakan. Namun, sinyal dari Gubernur BI Perry

Warjiyo bahwa suku bunga masih akan dipertahankan. Kebijakan moneter akan terus pro-
stability. Dengan inflasi yang rendah, maka masihada ruang untuk tidak merubah kebijakannya
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.75

Stock 21-Jun 22-Jun %

IHSG 7,044.07 6,984.31 (0.85)

LQ45 1,018.04 1,008.76 (0.91)

S&P 500 3,764.79 3,759.89 (0.13)

Dow Jones 30,530.25 30,483.13 (0.15)

Nasdaq 11,069.30 11,053.08 (0.15)

FTSE 100 7,152.05 7,089.22 (0.88)

Hang Seng 21,559.59 21,008.34 (2.56)

Shanghai 3,306.72 3,267.20 (1.20)

Nikkei 225 26,246.31 26,149.55 (0.37)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 22-Jun 23-Jun %

USD/IDR 14,820 14,855 0.24 

EUR/IDR 15,588 15,690 0.65 

GBP/IDR 18,121 18,183 0.34 

AUD/IDR 10,294 10,248 (0.44)

NZD/IDR 9,372 9,302 (0.74)

SGD/IDR 10,692 10,693 0.01 

CNY/IDR 2,214 2,212 (0.05)

JPY/IDR 106.98 106.23 (0.71)

EUR/USD 1.0497 1.0562 0.62 

GBP/USD 1.2203 1.2240 0.30 

AUD/USD 0.6932 0.6899 (0.48)

NZD/USD 0.6311 0.6262 (0.78)

Bond 21-Jun 22-Jun %

INA 10yr (IDR) 7.44 7.45 0.03 

INA 10yr (USD) 4.69 4.70 0.26 

UST 10yr 3.28 3.16 (3.63)
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 3.55 0.40 

US 8.60 1.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,980 7,140 

ID 10 Y 7.42% 7.68%

US 10 Y 3.19% 3.40%

USD / IDR 14,735 14,850 

DJI Dev
Market

3,045 3,245 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,240 3,336 

DJIM China 2,575 2,805 

1. KOMENTAR GUBERNUR THE FED TERKAIT RESESI 
Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell, dalam pidato di depan senat AS mengatakan bahwa
kemungkinan resesi itu ada dan menurunkan inflasi tanpa risiko resesi kini menjadi lebih

menantang. Powell juga memastikan The Fed akan membawa inflasi ke level 2%. Pernyataan
Powell tersebut menjadi sinyal jika The Fed akan menjadi lebih agresif. Untuk menekan inflasi,

ekonom memprediksi The Fed akan kembali menaikan suku bunga 75 basis poin lagi pada Juli.

3. INFLASI INGGRIS MENCAPAI9.1% MEI 2022
Inflasi Inggris pada Mei 2022 tercatat sebesar 9.1% secara tahunan (year-on-year/yoy) sekaligus
menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kontribusi kenaikan inflasi terbesar berasal

dari perumahan dan jasa rumah tangga, terutama listrik, gas dan bahan bakar lainnya. Adapun
Suku bunga bank utama saat ini pun telah berada pada level tertinggi 13 tahun, yakni 1.25%

dengan proyeksi inflasi melebihi 11% pada Oktober.

5. FX & BONDS MARKET
Mata Uang USD masih mempertahankan penguatannya atas Mata Uang Majors setelah
Testimoni Chairman The Fed, Jerome Powel, di hadapan Dewan Senat US yang mengatakan

bahwa kenaikan suku bunga US pada Meeting The Fed bulan Juli sebesar 0.5-0.75% masih
dimungkinkan. Dari dalam negeri juga dijadwalkan akan ada Rapat Dewan Gubernur BI siang ini

yang menjadi pusat perhatian para pelaku pasar untuk melihat pandangan dan proyeksi suku
bunga Indonesia terhadap inflasi yang ada kedepannya. Dari pasar Obligas, Yield FR92 dan FR93

kembali turun seiring supply yang terbatas pada lelang kemarin.

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan
ditengah rebound bursa global & kenaikan harga
komoditas. Investor di Equity dapat
pertimbangkan untuk HOLD & PREPARE TO TAKE 
PROFIT jika indeks tidak mampu menguat diatas
previous high 7,148.

• Hari ini, USDIDR di buka di level 14,835-14,855, 
dengan range pergerakan 14,800 – 14,870.

• FR80, FR75, FR83, INDOIS26, INDON27 NEW, 
INDON32 (sesuai ketersediaan).


