
2. ARAH KEBIJAKAN MONETER ECB KEDEPAN
Risalah dari pertemuan 7-8 September Bank Sentral Eropa (ECB) menunjukkan bahwa ECB
khawatir akan inflasi bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga diperlukan pengetatan
kebijakan yang agresif, bahkan dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. investor masih
memperkirakan kenaikan suku bunga agresif dari ECB pada pertemuan berikutnya, setelah ECB
menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada September lalu.

4. PEMERINTAH KEMBALI PERPANJANG MASA PPKM
Pemerintah untuk kesekian kalinya kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia, hingga satu bulan ke depan. PPKM seluruh
Indonesia diperpanjang hingga 7 November 2022. Keputusan pemerintah untuk kembali
memperpanjang masa PPKM tak lepas dari masih rendahnya capaian vaksinasi dosis ketiga.

“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 4.25

FED RATE 3.25

Stock 5-Okt 6-Okt %

IHSG 7,075.39 7,076.62 0.02 

LQ45 1,011.63 1,010.68 (0.09)

S&P 500 3,783.28 3,744.52 (1.02)

Dow Jones 30,273.87 29,926.94 (1.15)

Nasdaq 11,148.64 11,073.31 (0.68)

FTSE 100 7,052.62 6,997.27 (0.78)

Hang Seng 18,087.97 18,012.15 (0.42)

Shanghai - - -

Nikkei 225 27,120.53 27,311.30 0.70 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 6-Okt 7-Okt %

USD/IDR 15,210 15,240 0.20 

EUR/IDR 14,752 14,578 (1.18)

GBP/IDR 16,913 16,615 (1.76)

AUD/IDR 9,703 9,563 (1.44)

NZD/IDR 8,608 8,443 (1.92)

SGD/IDR 10,462 10,410 (0.50)

CNY/IDR 2,137 2,141 0.20 

JPY/IDR 102.87 102.61 (0.26)

EUR/USD 0.9914 0.9797 (1.18)

GBP/USD 1.1366 1.1166 (1.76)

AUD/USD 0.6521 0.6427 (1.44)

NZD/USD 0.5785 0.5674 (1.92)

Bond 5-Okt 6-Okt %

INA 10yr (IDR) 7.15 7.15 0.04 

INA 10yr (USD) 5.13 5.13 0.14 

UST 10yr 3.75 3.82 1.89 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.95 1.17

US 8.30 0.10 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,030 7,115 

ID 10 Y 7.18% 7.37%

US 10 Y 3.69% 4.02%

USD / IDR 15,200 15,260 

DJI Dev
Market

3,070 3,163 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,920 2,990 

DJIM China 2,077 2,211 

1. WAIT & SEE RILIS DATA PENGANGGURAN AMERIKA SERIKAT 
Ekonomi AS kembali merilis data tenaga kerja. Klaim pengangguran mingguan AS naik menjadi
219rb klaim dari 190rb pada bulan sebelumnya, angka tersebut menjadi yang paling tinggi
dalam empat bulan terakhir. Hari ini investor akan kembali memantau rilis data tenaga kerja
yaitu Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran. Rilis data ekonomi tersebut akan menjadi
salah satu data penting untuk The Fed sebelum memutuskan kebijakan moneter selanjutnya.

3. CADANGAN DEVISA INDONESIA
Investor domestik, perlu mencermati rilis Foreign Exchange Reserves (Cadangan Devisa) per
September 2022 yang akan dilaporkan hari ini. Cadangan devisa merupakan rilis data yang
penting mengingat rupiah yang sudah terdepresiasi dalam melawan dolar AS. Angka cadangan
devisa yang tinggi dapat menjadi salah satu buffer utama agar Bank Indonesia dapat melakukan
intervensi ke pasar. Adapun posisi cadangan devisa pada Agustus 2022 sebesar US$ 132.2.

5. FX & BONDS MARKET
Klaim benefit pengangguran AS (mingguan) dirilis naik dari proyeksi 203.000 ke 219.000 (vs
periode sebelumnya 190.000). Selanjutnya, pelaku pasar masih menantikan data Non-Farm
payroll dan tingkat pengangguran US yang akan rilis hari ini untuk mendapatkan gambaran lebih
lanjut mengenai kondisi pasar ketenagakerjaan di AS.

Pada hari Kamis, yield US Treasury 10 tahun naik 10 bps ke 3,78%, sementara yield obligasi
Indonesia turun tipis 1-2 bps. Sementara itu, Kementerian Keuangan mengumumkan akan
melakukan lelang obligasi minggu depan dengan target penyerapan Rp 10 Triliun.

• IHSG berpotensi mixed ditengah pelemahan bursa
global & penguatan harga komoditas di area minor
resistance 7,080. Investor yang telah memiliki posisi
di equity dapat consider untuk TAKE PROFIT saat
indeks menguat ke area 7,220. Investor yang akan
entry ke Equity dapat consider untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15,215-15,240
dengan perkiraan range perdagangan di 15,200-
15,260.

• Rekomendasi Bonds : FR80, FR82, FR96, FR92,  
INDOIS24N  (sesuai ketersediaan).


