
2. NEGARA G-7 BERENCANA MENERAPKAN TARIF UNTUK HARGA MINYAK RUSIA
Setelah melakukan embargo terhadap minyak Rusia, Negara-negara G7 berencana untuk
menentukan batas atas harga minyak dari Rusia. Ini dilakukan menggandeng pihak jasa

keuangan, asuransi, dan pengiriman minyak. Hal ini membuat Perkembangan konflik Rusia-
Ukraina masih menjadi faktor utama penggerak harga minyak.

4. PROYEKSIPERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Q2–Q3
Makroekonomi Bank Danamon, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-
2022 diproyeksi lebih baik dari di kuartal kedua tahun ini. Pertumbuhan ekonomi di periode

Juli-September 2022 diproyeksi dapat mencapai 5.8% (yoy). Sementara itu, untuk kuartal II-
2022, ekonomi diperkirakan tumbuh 5.7% yoy. Kontribusi terbesar pendorong ekonomi di

periode ini adalah konsumsi domestik dan juga investasi.

“Disclaimer: Inform as i yang terkand ung dalam dokume n in i d iamb il d ari sumbe r sebaga imana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danam on Indones ia Tbk beserta

selur uh st aff, karyawan, agen maupun afil ia sinya tidak me njam in b aik ter surat m aupun ter sir at tentan g keakurat an dan kebenaran dari seluruh info rmas i da n ata u data
dalam inf orma si in i. PT Bank Danam on In done sia Tbk besert a selur uh staff, karyawan, agen maupun afi liasinya t idak berta nggung jawab b aik secara la ngsung maupun tid ak

lang sun g ata s keru gia n kon sekuen sia l, kehilang an keunt ungan at au gant i ru gi ya ng mungkin tim bul ata s se gala kon sekuen si h ukum dan atau keu angan terka it de ngan
keakuratan, kelengka pan, kesa lah an, kelala ian dan ketepat an da ri informa si, data dan o pin i yang terka ndung da lam inf orma si ini terma suk d im ana keru gia n yang tim bul

atas kerusakan ya ng did uga muncu l kare na is i d ari info rmas i ter sebu t. Peru bahan ter hadap informa si, data dan at au opin i ya ng te rkandung pada informa si in i dapat
berubah setia p saat ta npa pembe rita huan ter lebih dahu lu. T idak ada bag ian da ri info rmas i in i ya ng bisa diang gap da n atau unt uk ditaf sirka n sebagai rekomendas i,

penawaran, perm inta an, ajak an, sar an ata u prom osi ya ng d ilakuk an ole h PT Bank Danamon Indone sia Tbk untuk melakukan tr ansaksi invest asi atau inst rumen keua ngan
baik ya ng diru juk di s ini ata u sebal iknya. informa si in i bers ifat um um dan hanya d ipers iapk an untuk t ujuan informa si sa ja. Invest or disara nkan untuk meminta saran

profesiona l dar i pen as ihat keua ngan dan /ata u pena seha t hukum sebelum me lakuka n investas i. Terkait per lin dungan hak cipta, info rmas i in i ha nya dit ujuk an unt uk
digu nakan o leh pene rima sa ja da n tid ak dapat dipr oduk si u lang, d idistribus ikan at au d iterbi tkan unt uk tujuan apa pun tanpa sebe lumnya me ndapat per setujuan dari PT

Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.75

Stock 28-Jun 29-Jun %

IHSG 6,996.46 6,942.35 (0.77)

LQ45 1,007.64 995.71 (1.18)

S&P 500 3,821.55 3,818.83 (0.07)

Dow Jones 30,946.99 31,029.31 0.27

Nasdaq 11,181.54 11,177.89 (0.03)

FTSE 100 7,323.41 7,312.32 (0.15)

Hang Seng 22,418.97 21,996.89 (1.88)

Shanghai 3,409.21 3,361.52 (1.40)

Nikkei 225 27,049.47 26,804.60 (0.91)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 29-Jun 30-Jun %

USD/IDR 14,850 14,870 0.13 

EUR/IDR 15,588 15,530 (0.37)

GBP/IDR 18,121 18,028 (0.51)

AUD/IDR 10,294 10,231 (0.62)

NZD/IDR 9,372 9,243 (1.37)

SGD/IDR 10,692 10,674 (0.17)

CNY/IDR 2,214 2,220 0.28 

JPY/IDR 106.98 105.64 (1.26)

EUR/USD 1.0497 1.0444 (0.50)

GBP/USD 1.2203 1.2124 (0.65)

AUD/USD 0.6932 0.6880 (0.75)

NZD/USD 0.6311 0.6216 (1.51)

Bond 28-Jun 29-Jun %

INA 10yr (IDR) 7.28 7.24 (0.49)

INA 10yr (USD) 4.54 4.64 2.14 

UST 10yr 3.17 3.09 (2.62)
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Indonesia 3.55 0.40 

US 8.60 1.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,910 6,990 

ID 10 Y 7.23% 7.35%

US 10 Y 3.10% 3.26%

USD / IDR 14,835 14,890 

DJI Dev
Market

3,170 3,270 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,167 3,340 

DJIM China 2,600 2,775 

1. DATA PERTUMBUHAN EKONOMI AS PERIODE Q1-22
Produk Domestik Bruto (PDB) final pada kuartal I-2022 turun menjadi (-1.6%), direvisi turun
dari estimasi penurunan (-1.5%) yang dilaporkan pada bulan lalu. angka pertumbuhan ekonomi

tersebut juga memutus peningkatan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun lalu yang tumbuh
pada level 6.9%. Sedangkan sampai dengan akhir tahun Bank Dunia memberiklan proyeksi

ekonomi AS dapat mencapai ke level 2.5%.

3. INDEKS KEYAKINAN KONSUMENJEPANG & KOREA SELATAN PERIODE JUNI’22
Dari Jepang, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 32.1 pada periode Juni 2022, dari
sebelumnya pada Mei lalu di angka 34.1. Selain itu, IKK Korea Selatan juga turun 96.4 pada

bulan ini, dari sebelumnya pada bulan lalu di angka 102.6. Data tersebut mencerminkan
konsumen sedang tidak percaya diri melihat kondisi perekonomian saat ini hingga beberapa

bulan mendatang.

5. FX & BONDS MARKET
USD mengalami penguatan pasca komentar Jerome Powell pada pertemuan bank sentral
Eropa. Dia menjelaskan bahwa perekonomian AS saat ini cukup baik dan mendukung untuk

kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi. Namun, investor terus khawatir akan potensi
resesi dan hal ini yang menyebabkan sentimen risk off, sehingga investor terus mengoleksi USD

sebagai aset safe haven. Adapun Obligasi pemerintah Indonesia mengalami permintaan yang
cukup tinggi ditengah risk off tone, dimana terdapat pembelian asing pada seri FR90 dan FR91.

Yield FR90 turun 13bps ditengah permintaan yang cukup tinggi, sementara untuk seri FR91
yang juga cukup diminati, diperdagangkan pada yield 7.25%.

• IHSG berpotensi bergerak mixed ditengah
pelemahan bursa global Investor di Equity yang 
belum melakukan ENTRY seminggu terakhir ini
dapat mempertimbangkan untuk AVERAGING 
BUY di area support, bagi yang telah ENTRY
dapat mempertimbangka untuk HOLD & TAKE 
PROFIT di resistance 7,140 

• Hari ini spot dibuka pada level 14.850-14.870 
dengan rentang perdagangan 14.840-14.880.

• FR80, FR75, FR92,FR91,  INDOIS23, INDOIS27 New 
(sesuai ketersediaan).


