
2. DATA EKONOMI CHINA, APRIL 2022
Dampak dari lockdown yang terjadi telah mempengaruhi ekonomi China secara keseluruhan.
Penjualan ritel China posisi April turun 11.1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lebih

rendah dari perkiraan yang hanya turun 6.1%, Sementara produksi industry posisi April juga
drop sebesar 2.9% dari periode yang sama tahun 2021. Sebanyak 31 kota besar di China

mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran ke level tertinggi di 6,7% pada bulan April.

4. CADANGANDEVISA INDONESIA POSISI APRIL 2022
Cadangan devisa Indonesia turun pada April 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Salah satu
penyebabnya adalah kebutuhan pembayaran utang pemerintah. Bank Indonesia melaporkan

cadangan devisa per akhir bulan lalu sebesar US$ 135.7 miliar atau berkurang US$ 3.4 miliar
dari posisi Maret 2022. Hari ini akan ada rilis data Neraca Dagang Indonesia posisi April, yang di

proyeksikan surplus sebesar US$ 3.16M, lebih rendah dari surplus Maret 2022 US$ 4,53 miliar.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 3.50

FED RATE 1.00

Stock 12-May 13-May %

IHSG 6,599.84 6,597.99 (0.03)

LQ45 993.35 995.98 0.26 

S&P 500 3,930.08 4,023.89 2.39 

Dow Jones 31,730.30 32,196.66 1.47 

Nasdaq 11,370.96 11,805.00 3.82 

FTSE 100 7,233.34 7,418.15 2.55 

Hang Seng 19,380.34 19,898.77 2.68 

Shanghai 3,054.99 3,084.28 0.96 

Nikkei 225 25,748.72 26,427.65 2.64 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 13-May 17-May %

USD/IDR 14,620 14,640 0.14 

EUR/IDR 15,176 15,296 0.79 

GBP/IDR 17,847 18,070 1.25 

AUD/IDR 10,041 10,261 2.19 

NZD/IDR 9,123 9,269 1.60 

SGD/IDR 10,464 10,539 0.72 

CNY/IDR 2,147 2,162 0.69 

JPY/IDR 111.77 111.57 (0.18)

EUR/USD 1.0380 1.0448 0.66 

GBP/USD 1.2207 1.2343 1.11 

AUD/USD 0.6868 0.7009 2.05 

NZD/USD 0.6240 0.6331 1.46 

Bond 12-May 13-May %

INA 10yr (IDR) 7.36 7.35 (0.18)

INA 10yr (USD) 4.46 4.44 (0.54)

UST 10yr 2.85 2.92 2.49 
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Indonesia 3.47 0.95 

US 8.30 0.30 
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1. SWEDIA & FINLANDIA BERENCANA BERGABUNG DENGAN ALIANSI NATO
Finlandia mengumumkan akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO.
Sementara, Pemerintah Swedia telah secara resmi memberi tahu Raja dan putri negara tentang

proses aplikasi kepada NATO. Terkait dengan aksi tersebut, Presiden Rusia menyampaikan
tidak memiliki masalah dengan Finlandia atau Swedia, sehingga tidak ada ancaman langsung

dari perluasan NATO yang mencakup negara tersebut.

3. PEMBUKAAN AKTIVITAS SHANGHAI, DI JADWALKAN PADA 1 JUNI 2022
Pihak berwenang Shanghai, China mengumumkan bahwa mereka telah memiliki roadmap
untuk keluar dari lockdown Covid-19 yang telah berjalan selama 6 minggu terakhir. Adapun

roadmap tersebut dikatakan dapat membuat aktivitas kembali normal pada 1 Juni mendatang.

5. FX & BONDS MARKET
Kebijakan moneter oleh Fed, perang di Ukraina serta lockdown di China masih menjadi faktor
pemberat sentimen di pasar. Pagi ini, USD bergerak sedikit melemah terhadap mata uang

major dimana para investor menilai kembali dampak dari pengetatan kebijakan moneter US 
terhadap perekonomian US. Investor pun akan mencermati kembali data penjualan ritel US, 

serta pidato beberapa pejabat Fed untuk mendapatkan petunjuk akan rencana kebijakan
moneter US kedepannya. Sementara dari pasar obligasi, Imbal hasil obligasi Indonesia di hari

Jumat bergerak turun 4bps untuk seri tenor 5 tahun dan 2bps untuk tenor 10 tahun setelah
adanya permintaan dari pasar lokal.

• IHSG berpotens i terkonsolidas i setelah rebound
dari a rea support sekita r ha rga 6,500 Investor di
Equity dapat melakukan AVERAGING BUY ON
WEAKNESS jika indeks tertahan di level support

• Hari ini spot USD/IDR dibuka di14,625-14,635 
dengan perkiraan range perdagangan di 14,580-
14,650.

• Rekomendasi obligasi FR80, FR75, FR83 (sesuai
ketersediaan).


