
2. PRESIDEN JOE BIDEN BERTEMU DENGAN PRESIDEN XI JINPING DI BALI
Pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden China Xi Jinping, terwujud, di sela-sela
agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Bali. Xi Jinping menginginkan agar ada keterbukaan
masing-masing negara, sehingga bisa membahas isu-isu strategis ke depan. keduanya juga
membahas mengenai agresi Rusia terhadap Ukraina yang menegaskan kembali penggunaan
senjata nuklir sama sekali tidak dapat diterima dan juga permasalahan geopolitik di Taiwan.

4. BANK INDONESIA AKAN MENGADAKAN RDG PADA MINGGU INI
Bank Indonesia (BI) yang dijadwalkan akan merilis kebijakan moneter terbarunya pada Kamis
(17/11/2022). Konsensus analis memprediksikan bahwa BI akan menaikkan suku bunga
acuannya sebesar 25 basis poin (bps) dan membawa tingkat suku bunga acuan naik dari 4.75%
menjadi 5%. Sebagai langkah BI untuk meminimalisir tekanan terhadap pasar keuangan.

“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 11-Nov 14-Nov %

IHSG 7,089.21 7,019.39 (0.98)

LQ45 1,012.94 1,001.02 (1.18)

S&P 500 3,992.93 3,957.25 (0.89)

Dow Jones 33,747.86 33,536.70 (0.63)

Nasdaq 11,323.33 11,196.22 (1.12)

FTSE 100 7,318.04 7,385.17 0.92 

Hang Seng 17,325.66 17,619.71 1.70 

Shanghai 3,087.29 3,083.40 (0.13)

Nikkei 225 28,263.57 27,963.47 (1.06)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 14-Nov  15-Nov %

USD/IDR 15,490 15,560 0.45 

EUR/IDR 15,376 15,359 (0.11)

GBP/IDR 17,541 17,512 (0.16)

AUD/IDR 9,967 9,971 0.04 

NZD/IDR 9,090 9,090 0.00 

SGD/IDR 10,851 10,844 (0.07)

CNY/IDR 2,200 2,206 0.29 

JPY/IDR 107.04 106.05 (0.93)

EUR/USD 1.0333 1.0322 (0.11)

GBP/USD 1.1788 1.1769 (0.16)

AUD/USD 0.6698 0.6701 0.04 

NZD/USD 0.6109 0.6109 0.00 

Bond 11-Nov 14-Nov %

INA 10yr (IDR) 7.02 7.04 0.27 

INA 10yr (USD) - 4.94 -

UST 10yr 3.81 3.85 1.08 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.71 (0.11)

US 7.70 0.40 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,945 7,110 

ID 10 Y 7.05% 7.20%

US 10 Y 3.70% 3.90%

USD / IDR 15,500 15,550

DJI Dev
Market

3,254 3,345 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,137 3,302 

DJIM China 2,020 2,265 

1. PASUKAN RUSIA MUNDUR DARI WILAYAH KHERSON UKRAINA
Perang Rusia dan Ukraina memasuki babak baru. Pasukan Rusia disebut telah mundur dari
medan perang utama di wilayah Ukraina Timur, yakni Kherson. Hal tersebut dipandang sebagai
salah satu kemunduran terbesar Rusia dalam perang. Terdapat perbedaan signifikan pada
pendudukan wilayah Ukraina di Maret dan November. Terlihat bagaimana Ukraina telah
mendapatkan kembali 50% wilayahnya dari Rusia.

3. INVESTOR MENUNGGU DATA NERACA DAGANG INDONESIA OKT 2022
Untuk hari ini, investor mengharapkan rilis data yang positif dari neraca dagang Indonesia bulan
Oktober 2022. Konsensus memperkirakan neraca dagang Indonesia tetap surplus namun sedikit
lebih rendah dari realisasi angka September 2022 yang sebesar USD4,99 miliar. Konsensus juga
menunjukkan bahwa ekspor akan tumbuh 11.74% (year on year/yoy) sementara impor
meningkat 23.62% (yoy).

5. FX & BONDS MARKET
Pelemahan USD tertahan dengan adanya pernyataan baru dari salah satu pejabat The Fed,
Christopher Waller. Ia menyampaikan bahwa The Fed dapat mulai memperlambat kenaikan
suku bunganya mulai dari meeting di bulan Desember. namun ia juga mengatakan bahwa para
pelaku pasar jangan menganggap hal ini sebagai sinyal The Fed akan melakukan pivot, dimana
kenaikan suku bunga The Fed masih belum akan mencapai akhir.

Harga obligasi pemerintah Republik Indonesia ditutup menguat pada perdagangan kemarin.
Yield obligasi dengan tenor 5 tahun ditutup turun 2,7bps ke 6,88%. Sementara yield obligasi
tenor 10 tahun juga melandai sebesar 2.3bps ke 7.05%.

• IHSG bergerak sideways di area 6,950 – 7,100
setelah gagal melanjutkan penguatan kemarin
diatas level resistance 7,100. Investor dapat
consider untuk AVERAGING ENTRY/SUBS di area
support area 7,000. Investor taktikal yang telah
entry dapat consider untuk TAKE PROFIT di next
resistance area 7,130 & 7,220.

• Perkiraan range pergerakan USD/IDR hari ini
15.500-15.550.

• Rekomendasi Bonds: FR91, FR96, FR98,  INDON26, 
& INDON27N2 (sesuai ketersediaan).


