
2. RILIS DATA KONSUMEN INGGRIS 
Penjualan ritel Inggris turun 0.5% di bulan Mei, sementara kenaikan penjualan bulanan April
direvisi turun tajam dari 1,4% menjadi 0,4%. Kepercayaan konsumen Inggris turun ke level

terendah. Hal ini terjadi karena data baru dari perusahaan riset GfK mengungkapkan, Inggris
menghadapi inflasi yang mencapai level tertinggi 40 tahun, pertumbuhan yang melambat dan

krisis biaya hidup yang melonjak untuk rumah tangga.

4. KEMENANGAN CHINATERHADAP COVID-19
Pemerintahan Beijing, China, sudah mengizinkan sekolah untuk melanjutkan tatap muka.
Begitu juga dengan Shanghai yang telah menyatakan kemenangan atas Covid-19 setelah

melaporkan tidak ada kasus lokal baru yang bergejala maupun tidak bergejala. Namun
pengujian PCR masal akan tetap dilakukan setiap akhir pekan hingga akhir Juli.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.75

Stock 23-Jun 24-Jun %

IHSG 6,998.27 7,042.94 0.64 

LQ45 1,013.22 1,018.99 0.57 

S&P 500 3,795.73 3,911.74 3.06 

Dow Jones 30,677.36 31,500.68 2.68 

Nasdaq 11,232.19 11,607.62 3.34 

FTSE 100 7,020.45 7,208.81 2.68 

Hang Seng 21,273.87 21,719.06 2.09 

Shanghai 3,320.15 3,349.75 0.89 

Nikkei 225 26,171.25 26,491.97 1.23 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 24-Jun 27-Jun %

USD/IDR 14,815 14,835 0.13 

EUR/IDR 15,588 15,672 0.54 

GBP/IDR 18,121 18,219 0.54 

AUD/IDR 10,294 10,270 (0.23)

NZD/IDR 9,372 9,359 (0.13)

SGD/IDR 10,692 10,703 0.11 

CNY/IDR 2,214 2,216 0.12 

JPY/IDR 106.98 107.13 0.14 

EUR/USD 1.0497 1.0564 0.64 

GBP/USD 1.2203 1.2281 0.64 

AUD/USD 0.6932 0.6923 (0.13)

NZD/USD 0.6311 0.6309 (0.03)

Bond 23-Jun 24-Jun %

INA 10yr (IDR) 7.37 7.29 (1.10)

INA 10yr (USD) 4.62 4.56 (1.39)

UST 10yr 3.09 3.13 1.39 
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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 7,005 7,065 

ID 10 Y 7.20% 7.36%

US 10 Y 3.00% 3.28%

USD / IDR 14,790 14,840 

DJI Dev
Market

3,180 3,400 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,333 3,510 

DJIM China 2,690 2,805 

1. SANKSI BARU NEGARA G7 KEPADA RUSIA
Para pemimpin negara kelompok G-7 akan memberikan sanksi baru ke Rusia. Negara-negara
maju tersebut akan melarang impor emas Rusia sebagai sanksi serangan Rusia ke Ukraina.

Emas merupakan ekspor terbesar kedua Rusia setelah energi, jumlah ekspor emas Rusia US$ 19
miliar atau 5% dari total ekspor global.

3. INFLASI JEPANG PERIODE MEI 2022
Dari Jepang, data inflasi pada periode Mei 2022 berdasarkan data dari bank sentral Jepang
(Bank of Japan/BoJ), inflasi dari sisi konsumen Jepang pada bulan lalu naik 2.5% secara tahunan

(yoy). Sedangkan secara bulanan (mtm), inflasi Jepang pada bulan lalu hanya naik 0.2%, dari
sebelumnya pada April lalu yang naik 0.4%. Gubernur BoJ, Haruhiko Kuroda telah berulang kali

mengatakan bahwa BoJ akan tetap menjaga kebijakan moneter ultra-longgar sampai
permintaan domestik yang kuat menjadi pendorong utama inflasi.

5. FX & BONDS MARKET
Jerome Powell, kembali menekankan keinginannya untuk membawa inflasi turun sesuai target
The FED. Ia juga menyampaikan bahwa ekonomi Amerika Serikat saat ini cukup baik dengan

adanya pasar tenaga kerja yang kuat dan permintaan yang tinggi. Powell terus menekankan
akan menaikkan suku bunga secara agresif untuk melawan tingkat inflasi,

sehingga memberikan gambaran USD berada dalam tren penguatan. Sementara itu, yield
obligasi pemerintah AS turun 11bps ditengah stabilnya pergerakan USD/IDR. Obligasi

pemerintah tenor 10 tahun dipedagangkan dalam kisaran 3,03% - 3,1%. Ditengah tone risk on,
volume dan inflow cukup signifikan yang menyebabkan obligasi pemerintah bergerak menguat.

• IHSG berpotensi sideways ditengah penguatan
bursa global. Investor di Equity yang belum
melakukan ENTRY seminggu terakhir ini dapat
consider untuk AVERAGING BUY, bagi yang telah
ENTRY dapat consider untuk HOLD & TAKE 
PROFIT di resistance 7,150.

• Hari ini, USDIDR diprediksi akan bergerak pada 
kisaran 14,790-14,840, sementara spot dibuka 
pada level 14,815-14,835.

• FR80, FR75, FR92, INDOIS23, INDOIS27 New 
(sesuai ketersediaan).


