
2. INVESTOR WAIT & SEE DATA INFLASI AS, PADA MINGGU INI
Data inflasi AS pada September menjadi fokus utama perhatian pelaku pasar pada pekan ini,
Data inflasi AS akan dirilis pada Kamis 13/10 waktu Indonesia. Sebagai catatan, inflasi AS
Agustus tercatat 8.3% (yoy), melandai dibandingkan Juli yang tercatat 8.5%. Konsensus
memperkirakan inflasi AS di bulan September 2022 masih cukup tinggi di angka 8.1% secara
tahunan (yoy).

4. ALIRAN DANA ASING PADA INSTRUMEN OBLIGASI & SAHAM
Dana asing semakin banyak keluar dari dalam negeri (outflow) menjelang tutup tahun 2022.
Bank Indonesia (BI) mencatat sejak awal Januari hingga 6 Oktober 2022, dana asing yang keluar
mencapai Rp 167,81 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Adapun, pasar saham
Indonesia, masih diwarnai aksi beli bersih dari asing senilai Rp69,71 triliun sepanjang tahun.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 4.25

FED RATE 3.25

Stock 6-Okt 7-Okt %

IHSG 7,076.62 7,026.78 (0.70)

LQ45 1,010.68 999.39 (1.12)

S&P 500 3,744.52 3,639.66 (2.80)

Dow Jones 29,926.94 29,296.79 (2.11)

Nasdaq 11,073.31 10,652.40 (3.80)

FTSE 100 6,997.27 6,991.09 (0.09)

Hang Seng 18,012.15 17,740.05 (1.51)

Shanghai - - -

Nikkei 225 27,311.30 27,116.11 (0.71)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 7-Okt 10-Okt %

USD/IDR 15,265 15,285 0.13 

EUR/IDR 14,752 14,511 (1.63)

GBP/IDR 16,913 16,527 (2.28)

AUD/IDR 9,703 9,486 (2.24)

NZD/IDR 8,608 8,371 (2.75)

SGD/IDR 10,462 10,380 (0.78)

CNY/IDR 2,137 2,150 0.61 

JPY/IDR 102.87 102.36 (0.50)

EUR/USD 0.9914 0.9752 (1.63)

GBP/USD 1.1366 1.1107 (2.28)

AUD/USD 0.6521 0.6375 (2.24)

NZD/USD 0.5785 0.5626 (2.75)

Bond 6-Okt 7-Okt %

INA 10yr (IDR) 7.15 7.20 0.64 

INA 10yr (USD) 5.13 5.17 0.78 

UST 10yr 3.82 3.88 1.49 
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N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.95 1.17

US 8.30 0.10 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,965 7,070 

ID 10 Y 7.27% 7.32%

US 10 Y 3.85% 4.02%

USD / IDR 15,250 15,300 

DJI Dev
Market

2,999 3,070 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,848 3,014 

DJIM China 2,077 2,180 

1. PENGANGGURAN AS TURUN, MEMBERIKAN KEKHAWATIRAN TERKAIT INFLASI 
Departemen Tenaga Kerja AS akhir pekan lalu melaporkan tingkat pengangguran turun menjadi
3.5% pada September dari bulan sebelumnya 3.7%. Kemudian sepanjang September, terdapat
263.000 tenaga kerja baru, dengan rata-rata kenaikan upah 5% secara tahunan (yoy). Data
tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja yang sangat kuat, tetapi justru menjadi masalah
besar. Pasar tenaga kerja yang kuat, disertai dengan kenaikan upah yang cukup tinggi maka
konsumsi masyarakat akan tetap kuat. Hal ini berisiko menahan inflasi di level tinggi.

3. CADANGAN DEVISA INDONESIA SEPT’22 TURUN
Pemerintah melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia turun sebesar US$ 1.4 miliar menjadi
US$ 130.8 miliar pada September 2022, turun dibandingkan posisi US$ 132.2 miliar Agustus lalu.
Penurunan posisi cadangan devisa pada September 2022 dipengaruhi oleh pembayaran utang
luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih
tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

5. FX & BONDS MARKET
Mata Uang USD menguat terhadap Mata Uang Majors pasca Data Ketenagakerjaan AS NFP yang
di rilis naik 263k vs 250k ekspektasi. Salah satu official The Fed, Williams, juga mengatakam
bahwa AS mengalami penguatan ekonomi yang cukup signifikan pasca pandemi.

Risk Off juga terjadi pada Bond Market hari Jumat lalu dimana Para Pelaku Pasar menantikan
Data Ketenagakerjaan NFP AS. Demand pada Bonds seri tenor 5-10Y datang hanya investor lokal
dengan kondisi Yield yang naik 7-10 bps. Perhatian Market akan pada lelang bonds dimana
Kementerian Keuangan akan mengurangi jumlah penerbitan menjadi 10T.

• IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan ditengah
pelemahan bursa global & harga batu bara. Investor
yang telah memiliki posisi di equity dapat consider
untuk TAKE PROFIT saat indeks menguat ke area
Resistance 7,220. Investor yang akan entry ke Equity
dapat consider untuk AVERAGING ENTRY/SUBS di
area support 6,900.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15,265-15,285,
dengan range pergerakan 15,250-15,300.

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


