
2. PEMBACAAN AWAL DATA PMI ZONA EROPA
Estimasi PMI (purchasing managers index) Prancis dan Jerman untuk Juni tercatat lebih lemah
dari ekspektas. PMI komposit Jerman, terkait aktivitas manufaktur dan jasa, turun menjadi 52

dari 54.8 pada Mei, di bawah perkiraan sebesar 54.0. Sedangkan pembacaan komposit PMI
Prancis berada di 52.8, turun dari 57.0 pada Mei. PMI zona euro yang lebih luas juga turun

menjadi 51.9 pada Juni dari 54.8 di Mei, dengan perkiraan para ekonom di 53.9

4. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMIINDONESIA
Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 4.5-5.3% tahun
ini. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi global direvisi turun 3% tahun ini dari proyeksi

sebelumnya 3.4%. Di sisi lain BI juga memperkirakan inflasi akhir tahun bisa mencapai 4.2%,
sedikit di atas target BI, tetapi masih tetap terjaga.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.75

Stock 22-Jun 23-Jun %

IHSG 6,984.31 6,998.27 0.20 

LQ45 1,008.76 1,013.22 0.44 

S&P 500 3,759.89 3,795.73 0.95 

Dow Jones 30,483.13 30,677.36 0.64 

Nasdaq 11,053.08 11,232.19 1.62 

FTSE 100 7,089.22 7,020.45 (0.97)

Hang Seng 21,008.34 21,273.87 1.26 

Shanghai 3,267.20 3,320.15 1.62 

Nikkei 225 26,149.55 26,171.25 0.08 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 23-Jun 24-Jun %

USD/IDR 14,820 14,855 0.24 

EUR/IDR 15,588 15,644 0.36 

GBP/IDR 18,121 18227 0.58 

AUD/IDR 10,294 10,257 (0.36)

NZD/IDR 9,372 9,348 (0.25)

SGD/IDR 10,692 10,695 0.03 

CNY/IDR 2,214 2,218 0.19 

JPY/IDR 106.98 107.05 0.06 

EUR/USD 1.0497 1.0531 0.32 

GBP/USD 1.2203 1.2270 0.55 

AUD/USD 0.6932 0.6905 (0.39)

NZD/USD 0.6311 0.6293 (0.29)

Bond 22-Jun 23-Jun %

INA 10yr (IDR) 7.45 7.37 (1.05)

INA 10yr (USD) 4.70 4.62 (1.64)

UST 10yr 3.16 3.09 (2.19)
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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 6,935 7,065 

ID 10 Y 7.23% 7.43%

US 10 Y 3.00% 3.15%

USD / IDR 14,820 14,870 

DJI Dev
Market

3,085 3,290 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,245 3,350 

DJIM China 2,576 2,775 

1. HASIL KTT UNI EROPA
Konferensi Tingkat Tinggi (K TT) Uni Eropa (UE) yang berlangsung di Brussels, Belgia,
memberikan status kandidat kepada Ukraina dan Moldova. Khusus untuk Ukraina, pemberian

status tersebut dianggap sebagai langkah geopolitik dan momen bersejarah. Keputusan untuk
secara resmi menerima Ukraina sebagai kandidat adalah symbol usaha UE untuk membantu

dan menjangkau jauh ke dalam penyelesaian permasalahan Ukraina.

3. BANK INDONESIA TAHAN SUKU BUNGA ACUAN
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Juni 2022, memutuskan untuk tetap
mempertahankan suku bunga 7 day reverse repo di 3.5% sesuai dengan perkiraan pasar, selain

itu deposit facility sebesar 2.75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4.25%. BI sudah
mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3.5% sejak Februari 2021 atau sudah bertahan

selama 16 bulan terakhir.

5. FX & BONDS MARKET
Pada testimoninya, Chairman The Fed Jerome Powel kembali mengatakan bahwa The Fed
berharap penanggulangan inflasi ini bisa berjalan mulus tanpa perlu mengorbankan

pertumbuhan Ekonomi, tetapi kenyataan yang ada memang penuh tantangan. Official The Fed,
Bowman juga mengatakan kenaikan suku bunga AS 0.75% pada meeting Juli, kemudian 0.5%

lagi jika diperlukan, masih dimungkinkan. Dari pasar Obligasi, support masih di minati pada
yield 7.5%. Pasca Rapat Dewan Gubernur BI, yield beberapa seri yang diminati masih kembali

mengalami sedikit penurunan, terutama seri 10-15 tahun.

• 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 diprediksi akan bergerak di 
range 14,820-14,870, dan di buka di level 14,835-
14,855.


