
2. CHINA MELAKUKAN PELONGGARAN KEBIJAKAN KARANTINA
Otoritas kesehatan China mengatakan akan mempersingkat waktu karantina para pelaku
perjalanan internasional dan membatasi pengujian massal, beserta langkah-langkah lainnya. Hal
tersebut memberikan dampak saham-saham terkait perjalanan ditutup menguat setelah
adanya kabar tersebut. namun bukan berarti China menghapus kebijakan zero covid policy,
karena jumlah infeksi meningkat dan tingkat vaksinasi rendah, yang berarti bahwa jalan untuk
menyelesaikan penghapusan pembatasan masih terlihat panjang.

4. PERHELATAN KTT G20 DI BALI
KTT G20 akan berlangsung pekan ini di Bali selama dua hari mulai Selasa 15 Nov hingga Rabu 16
Nov 2022. Pernyataan pemimpin utama dunia dalam konferensi ini berpotensi menjadi
penggerak pasar keuangan global. Sejumlah bahasan penting mulai dari keamanan pangan
hingga transformasi digital akan didiskusikan oleh pemimpin negara ekonomi utama dunia.

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data
dalam informasi ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak
langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan
keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam informasi ini termasuk di mana kerugian yang timbul
atas kerusakan yang diduga muncul karena isi dari informasi tersebut. Perubahan terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada informasi ini dapat
berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari informasi ini yang bisa dianggap dan atau untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi,
penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen keuangan
baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. informasi ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan untuk meminta saran
profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi ini hanya ditujukan untuk
digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan 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 4.75

FED RATE 4.00

Stock 10-Nov 11-Nov %

IHSG 6,966.84 7,089.21 1.76 

LQ45 991.65 1,012.94 2.15 

S&P 500 3,956.37 3,992.93 0.92 

Dow Jones 33,715.37 33,747.86 0.10 

Nasdaq 11,114.15 11,323.33 1.88 

FTSE 100 7,375.34 7,318.04 (0.78)

Hang Seng 16,081.04 17,325.66 7.74 

Shanghai 3,036.13 3,087.29 1.69 

Nikkei 225 27,446.10 28,263.57 2.98 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 11-Nov  14-Nov %

USD/IDR 15,580 15,490 (0.58)

EUR/IDR 14,922 15,376 3.04 

GBP/IDR 16,974 17,541 3.34 

AUD/IDR 9,551 9,967 4.35 

NZD/IDR 8,746 9,090 3.93 

SGD/IDR 10,613 10,851 2.24 

CNY/IDR 2,161 2,200 1.77 

JPY/IDR 101.83 107.04 5.11 

EUR/USD 1.0028 1.0333 3.04 

GBP/USD 1.1407 1.1788 3.34 

AUD/USD 0.6419 0.6698 4.35 

NZD/USD 0.5878 0.6109 3.93 

Bond 10-Nov 11-Nov %

INA 10yr (IDR) 7.27 7.02 (3.51)

INA 10yr (USD) 5.43 - -

UST 10yr 3.81 3.81 0.00 
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.71 (0.11)

US 7.70 0.40 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,000 7,100 

ID 10 Y 7.15% 7.29%

US 10 Y 3.84% 3.90%

USD / IDR 15,450 15,550

DJI Dev
Market

3,216 3,374 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,129 3,328 

DJIM China 2,037 2,189 

1. EKONOMI INGGRIS TERKONTRAKSI PADA KUARTAL KEDUA
Biro Statistik Inggris melaporkan produk domestik bruto (PDB) di kuartal III-2022 mengalami
kontraksi sebesar -0.2% dari kuartal sebelumnya. Sementara jika dilihat secara tahunan PDB
mampu tumbuh 2.4%. Bank of England (BOE) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Inggris akan
terus merosot selama 2023 dan berlanjut hingga semester I-2024 akibat tingginya harga energi
dan pengetatan kondisi finansial akan membebani belanja rumah tangga.

3. HARGA BATU BARA TURUN 14% DALAM 1 MINGGU TERAKHIR
Harga batu bara acuan pada 11/11 berakhir di US$ 299,5/ton. harga batu bara membukukan
penurunan tajam 14.18% dalam 1 minggu terakhir. Namun masih melesat 97,36% secara
tahunan (year-on-year/yoy). Harga batu tertekan oleh sejumlah katalis negatif mulai dari
perlambatan ekonomi China sampai pelemahan harga gas.

5. FX & BONDS MARKET
CME Watch menunjukkan ekspektasi pasar bahwa akan ada kenaikan 50 basis poin oleh The
Fed pada pertemuan bulan Desember dengan probabilitas lebih dari 80%, naik dari sebelumnya
sebesar 56,8%. Pergeseran ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah anggota Fed yang
menyatakan dukungan untuk kenaikan suku bunga yang lebih kecil dalam beberapa bulan
mendatang untuk menghindari perlambatan ekonomi.

Harga obligasi pemerintah RI ditutup menguat pada Jumat lalu. Investor kembali memburu
SBN, ditandai dengan turunnya imbal hasil di seluruh tenor SBN acuan. Yield obligasi tenor 5 di
level 6.91%. Sedangkan untuk yield SBN berjatuh tempo 10 tahun menjadi 7.081%.

• IHSG berpotensi melemah karena aksi profit taking
yang dilakukan oleh investor, setelah impact positif
dari penurunan inflasi AS di Kamis tidak berdampak
lebih lanjut pada perdagangan di Wall Street Jumat
lalu. Investor dapat consider untuk FOLLOW UP
ENTRY jika indeks kembali menuju level 7,000.
Investor dapat consider untuk TAKE PROFIT di
resistance 7,130an & 7,220an

• Perkiraan range pergerakan USD/IDR hari ini
15,450-15,550.

• Rekomendasi Bonds: FR96, FR97, FR75, 
INDON32NEW (sesuai ketersediaan).


