
2. INVESTOR MENUNGGU DATA PERTUMBUHAN EKONOMI AS Q1’22
Data final pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan dirilis pada Rabu (29/6). Berdasarkan
konsensus, pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I-2022 diperkirakan minus 1.5% (yoy) atau

berada di zona kontraksi. Angka tersebut lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 6.9%
(yoy). Estimasi pertumbuhan ekonomi tersebut semakin mendorong perekonomian AS

mendekati kemungkinan resesi akibat kenaikan angka inflasi.

4. LIKUIDITAS PEREKONOMIAN (MONEYSUPPLY) TUMBUH POSITIF
Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari likuiditas perekonomian atau uang beredar
(M2) pada Mei 2022 yang tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Mei 2022 tercatat sebesar Rp

7.854,8 triliun atau tumbuh 12.1% (yoy), tetap kuat dibandingkan dengan pertumbuhan pada
April 2022 yang tercatat sebesar 13.6% (yoy). Namun ini adalah pertumbuhan terendah sejak

November 2021 yang disebabkan oleh pengurangan akhifitas belanja setelah musim liburan.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.75

Stock 23-Jun 24-Jun %

IHSG 7,042.94 7,016.06 (0.38)

LQ45 1,018.99 1,010.74 (0.81)

S&P 500 3,911.74 3,900.11 (0.30)

Dow Jones 31,500.68 31,438.26 (0.20)

Nasdaq 11,607.62 11,524.55 (0.72)

FTSE 100 7,208.81 7,258.32 0.69 

Hang Seng 21,719.06 22,229.52 2.35 

Shanghai 3,349.75 3,379.19 0.88 

Nikkei 225 26,491.97 26,871.27 1.43 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 27-Jun 28-Jun %

USD/IDR 14,825 14,835 0.07 

EUR/IDR 15,588 15,695 0.69 

GBP/IDR 18,121 18,207 0.47 

AUD/IDR 10,294 10,279 (0.14)

NZD/IDR 9,372 9,346 (0.28)

SGD/IDR 10,692 10,706 0.13 

CNY/IDR 2,214 2,214 0.04 

JPY/IDR 106.98 106.72 (0.24)

EUR/USD 1.0497 1.0580 0.79 

GBP/USD 1.2203 1.2273 0.57 

AUD/USD 0.6932 0.6929 (0.04)

NZD/USD 0.6311 0.6300 (0.17)

Bond 24-Jun 27-Jun %

INA 10yr (IDR) 7.29 7.24 (0.64)

INA 10yr (USD) 4.56 4.52 (0.90)

UST 10yr 3.13 3.20 2.24 

S e l a s a ,  2 8  J u n i 2 0 2 2

N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 3.55 0.40 

US 8.60 1.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,970 7,050 

ID 10 Y 7.20% 7.36%

US 10 Y 3.13% 3.28%

USD / IDR 14,775 14,850 

DJI Dev
Market

3,190 3,400 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,335 3,475 

DJIM China 2,630 2,865 

1. RUSIA GAGAL BAYAR UTANG 
Rusia telah gagal membayar utang luar negerinya. Setelah melewati masa tenggang 30 hari
dalam pembayaran bunga sebesar US$ 100 juta pada dua Eurobond yang semula jatuh tempo

pada 27 Mei. Ini menjadi default pertama sejak 1918, dan menjadi kerugian bagi Rusia karena
akan menambah beban pada perekonomian.

3. DATA INDUSTRIAl PROFIT CHINA
Dari China, Laba di perusahaan-perusahaan industri kembali menyusut pada Mei lalu dan lebih
baik dari periode April lalu, karena aktivitas di pusat-pusat manufaktur utama memang sudah

dilanjutkan, tetapi pembatasan Covid-19 masih membebani produksi pabrik dan menekan
margin pabrik. Laba perusahaan industri di China turun 6.5%, lebih baik 8.5% pada April lalu,

menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional (NBS) pada hari ini.

5. FX & BONDS MARKET
Mata uang USD melemah di perdagangan terhadap pasangan mata uang lainnya setelah
dirilisnya 2 data ekonomi yaitu data sentimen konsumen yang turun ke angka 50, turun sebesar

14.4% dari angka 58.4 di bulan Mei dan data perkiraan inflasi dari Survei Konsumen Universitas
Michigan yang menunjukkan sedikit penurunan di angka inglasi di level 5.3% dari ekspektasi

5.4%. Kedua data ekonomi ini mendorong pelemahan mata uang USD di perdagangan.
Sementara itu, Surat Berharga Negara (SBN) seri 5 tahun dan 10 tahun diperdagangkan cukup

aktif dipasar sekunder yang mendorong kenaikan harga. Hal ini terlihat dari yield seri 5-10
tahun yang turun 1-5bps pada perdagangan kemarin.

• IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan, 
Investor di Equity yang belum melakukan ENTRY
seminggu terakhir ini dapat pertimbangkan
untuk AVERAGING BUY di area support, bagi
yang telah ENTRY dapat mempertimbangkan
untuk HOLD & TAKE PROFIT di resistance 7,150 

• Hari ini, USDIDR dibuka pada level 14.825-14.835 
dan diperdagangkan pada rentang 14.800-
14.850.

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


