
2. PROTES TERKAIT PENERAPAN ZERO COVID DI CHINA
Demonstrasi terjadi secara luas di seluruh China terkait kebijakan pembatasan (lockdown)
sebagai bagian dari strategi nol-Covid, ratusan pengunjuk rasa dan polisi bentrok di Shanghai
pada Minggu (27/11). Warga China diselimuti rasa frustrasi atas kebijakan nol-Covid dari Xi
Jinping 3 tahun setelah pandemi merebak.

4. OJK PERPANJANG PROGRAM RESTRUKTURISASI KREDIT
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan untuk mengambil kebijakan memperpanjang
restrukturisasi yang disebabkan oleh Covid-19. Adapun segmen yang bisa mendapatkan
perpanjangan seperti UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, industri yang
menyediakan lapangan kerja besar seperti tekstil. OJK menilai saat ini ketidakpastian ekonomi
global tetap tinggi, utamanya disebabkan normalisasi kebijakan ekonomi global.

“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 5.25

FED RATE 4.00

Stock 24-Nov 25-Nov %

IHSG 7,080.52 7,053.15 (0.39)

LQ45 1,004.32 1,001.74 (0.26)

S&P 500 - 4,026.12 -

Dow Jones - 34,347.03 -

Nasdaq - 11,226.36 -

FTSE 100 7,466.60 7,486.67 0.27 

Hang Seng 17,660.90 17,573.58 (0.49)

Shanghai 3,089.31 3,101.69 0.40 

Nikkei 225 28,383.09 28,283.03 (0.35)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 25-Nov  28-Nov %

USD/IDR 15,675 15,720 0.29 

EUR/IDR 15,495 15,413 (0.53)

GBP/IDR 18,014 17,910 (0.58)

AUD/IDR 10,065 9,941 (1.23)

NZD/IDR 9,312 9,233 (0.85)

SGD/IDR 10,834 10,801 (0.30)

CNY/IDR 2,188 2,179 (0.43)

JPY/IDR 107.26 107.36 0.09 

EUR/USD 1.0413 1.0358 (0.53)

GBP/USD 1.2106 1.2036 (0.58)

AUD/USD 0.6764 0.6681 (1.23)

NZD/USD 0.6258 0.6205 (0.85)

Bond 24-Nov 25-Nov %

INA 10yr (IDR) 6.93 6.91 (0.27)

INA 10yr (USD) - 4.77 -

UST 10yr 3.69 3.68 (0.41)

S e n i n ,  2 8  N o v e m b e r  2 0 2 2

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 6.95% 7.10%

US 10 Y 3.50% 3.85%

USD / IDR 15,675 15,750

DJI Dev
Market

3,270 3,402 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,140 3,350 

DJIM China 2,109 2,388 

1. PENINGKATAN PERMINTAAN & HARGA BATUBARA 
Kawasan Eropa diperkirakan akan mulai memasuki musim dingin. Kondisi tersebut diproyeksi
akan meningkatkan pergerakan harga dan pemesanan batu bara. harga batu bara diperkirakan
akan berada di kisaran US$ 330-350/ton. Dalam sepekan, harga batu bara naik 7.06% sedangkan
dalam setahun terakhir melesat sebesar 94,.4%. Adapun harga batu bara tertinggi sempat
terjadi pada 5 September 2022 yang mencapai US$ 463/ton.

3. PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA
Bank Indonesia akan mengadakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2022 yang akan
digelar pada Rabu (30/11). Pada pertemuan tersebut, Gubernur BI juga akan menyampaikan
sejumlah target dan sasaran BI untuk tahun depan mulai dari pertumbuhan ekonomi, kredit,
hingga laju inflasi. BI juga akan memaparkan agenda terpenting mereka untuk setahun ke
depan, baik kebijakan moneter maupun prudensial mereka.

5. FX & BONDS MARKET
Dolar AS mengalami pelemahan sepanjang pekan lalu, tercermin dari Dollar Index (DXY) yang
tercatat turun ke level 106, seiring dengan sentimen pasar terhadap rilis notulen rapat The Fed
yang menunjukkan adanya peluang penurunan besaran laju kenaikkan tingkat suku bunga
kedepannya. Berita ini membuat pelaku pasar mulai risk on sehingga meninggalkan USD
sebagai safe haven.

Pasar obligasi IDR diperdagangkan menguat dengan tren penurunan imbal hasil terjadi di
obligasi bertenor menengah. Permintaan terlihat cukup banyak pada seri tenor 5-10 tahun,
terutama dari klien institusi asing.

• IHSG berpotensi melanjutkan penurunan, dampak
minimnya sentiment domestik dan meningkatnya
tensi akibat penguncian wilayah di China akibat
kebijakan zero covid. Investor dapat ENTRY pada
saat indeks terkoreksi menuju area 7,000 dan
Investor taktikal yang telah entry dapat consider
untuk TAKE PROFIT di next resistance 7,130.

• Perkiraan range pergerakan USD/IDR hari ini
15,675-15,750.

• Rekomendasi Bonds: FR96, FR98,  FR97, INDON45, 
& INDON49 (sesuai ketersediaan).


