
2. DEMONTRASI TERKAIT COVID-19 DI CHINA MULAI MEREDA
Market saham Asia sebagian besar menguat pada Selasa (29/11) karena kegelisahan atas protes
di China yang dipicu oleh meningkatnya kemarahan publik atas pembatasan COVID-19 mereda.
China mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan vaksinasi di kalangan lansia,
sebuah indikator yang dipandang penting untuk membuka kembali perekonomian. Pihak
berwenang China juga telah mulai menyelidiki beberapa orang yang berkumpul untuk
melakukan aksi protes pada akhir pekan lalu untuk menentang pembatasan Covid-19.

4. FENOMENA WINDOW DRESSING
Desember identik dengan fenomena window dressing. Window dressing mengacu pada strategi
dari manajer investasi untuk meningkatkan performa portfolio sebelum disajikan kepada klien
atau pemegang saham. Dalam 24 tahun terakhir IHSG pada bulan Desember 98% ditutup di area
positif dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) bulanan mencapai 4.05%.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 5.25

FED RATE 4.00

Stock 28-Nov 29-Nov %

IHSG 7,017.36 7,012.07 (0.08)

LQ45 996.76 995.22 (0.15)

S&P 500 3,963.94 3,957.63 (0.16)

Dow Jones 33,849.46 33,852.53 0.01 

Nasdaq 11,049.50 10,983.78 (0.59)

FTSE 100 7,474.02 7,512.00 0.51 

Hang Seng 17,297.94 18,204.68 5.24 

Shanghai 3,078.55 3,149.75 2.31 

Nikkei 225 28,162.83 28,027.84 (0.48)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 29-Nov 30-Nov %

USD/IDR 15,725 15,750 0.16 

EUR/IDR 16,282 16,305 0.14 

GBP/IDR 18,858 18,874 0.08 

AUD/IDR 10,489 10,539 0.48 

NZD/IDR 9,723 9,785 0.64 

SGD/IDR 11,412 11,466 0.47 

CNY/IDR 2,175 2,203 1.29 

JPY/IDR 113.20 113.50 0.27 

EUR/USD 1.0345 1.0341 (0.04)

GBP/USD 1.1971 1.1970 (0.01)

AUD/USD 0.6652 0.6685 0.50 

NZD/USD 0.6168 0.6205 0.60 

Bond 28-Nov 29-Nov %

INA 10yr (IDR) 6.92 6.92 (0.01)

INA 10yr (USD) 4.70 4.66 (0.77)

UST 10yr 3.68 3.74 1.71 
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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 7,000 7,100 

ID 10 Y 6.90% 7.15%

US 10 Y 3.71% 3.85%

USD / IDR 15,675 15,750

DJI Dev
Market

3,240 3,400 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,140 3,350 

DJIM China 2,120 2,375 

1. INVESTOR GLOBAL AKAN CERMATI PIDATO GUBERNUR THE FED
Investor akan mencermati agenda pidato dari Ketua bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed)
Jerome Powell. Pada pidatonya, Powell akan membahas proyeksi ekonomi, inflasi, dan situasi
pasar tenaga kerja. Investor global menantikan statement tersebut guna menangkap sinyal arah
kebijakan yang berpotensi akan diambil Fed pada pertemuannya di 13-14 Desember 2022,
terutama terkait dengan keaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate.

3. PEMERINTAH OPTIMIS TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN DEPAN
Wakil Menteri Keuangan menekankan, pemerintah masih terus optimistis pertumbuhan
ekonomi pada 2023 sebesar 5.3%. Sesuai dengan proyeksi yang tercantum dalam asumsi makro
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pemerintah siap untuk melaksanakan
berbagai macam penyesuaian kebijakan untk mencapai target tersebut.

5. FX & BONDS MARKET
USD melanjutkan penguatan seiring masih berlanjutnya protes warga di China terkait kebijakan
lockdown. Selain itu, pernyataan 2 pejabat The FED yaitu Bullard dan Williams turut mendorong
penguatan greenback. Keduanya kembali menyampaikan bahwa The FED harus terus
menaikkan suku bunga beberapa waktu ke depan sebelum akhirnya melakukan normalisasi.

Harga obligasi pemerintah Republik Indonesia kembali ditutup menguat pada perdagangan
Selasa. Yield obligasi tenor 15 tahun turun 1.2bps ke posisi 6.93%.Sementara yield obligasi tenor
20 tahun turun 0.04bps ke 7.13%. Penguatan di pasar obligasi masih didorong oleh sentimen
dari investor asing yang mulai kembali melakukan akumulasi di pasar obligasi.

• IHSG masih dalam sideways area, investor masih
cenderung menunggu beberapa data ekonomi baik
global maupun domestik yang akan rilis pada
minggu ini. 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 7,100.

• Perkiraan range pergerakan USD/IDR hari ini
15.700-15.770.

• Rekomendasi Bonds: FR96, FR98,  FR97, INDON26, 
& INDON27N2 (sesuai ketersediaan).


