
2. AMERIKA SERIKAT MELARANG EKSPOR CHIP SEMIKONDUKTOR KE CHINA
Investor mengikuti kabar terkini dari Pemerintah AS atas akses terhadap teknologi AS oleh
perusahaan China. Sebelumnya, Presiden Joe Biden menerbitkan serangkaian kontrol ekspor,
termasuk langkah untuk memotong akses China untuk chip semikonduktor tertentu yang dibuat
di mana saja di dunia menggunakan peralatan AS. Kontrol ini dilakukan AS untuk memperluas
jangkauannya sebagai upaya untuk memperlambat kemajuan teknologi dan militer.

4. RILIS DATA KEYAKINAN KONSUMEN INDONESIA PERIODE SEPT’22
Keyakinan konsumen menurun pada September 2022. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI)
mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 117.2, atau lebih rendah dibandingkan
124.7 pada bulan sebelumnya. Meski menurun, tetapi IKK masih berada di zona optimistis atau
indeks di atas 100, yang menunjukkan masyarakat masih optimistis terhadap kondisi ekonomi.

“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 7-Okt 10-Okt %

IHSG 7,026.78 6,994.40 (0.46)

LQ45 999.39 996.69 (0.27)

S&P 500 3,639.66 3,612.39 (0.75)

Dow Jones 29,296.79 29,202.88 (0.32)

Nasdaq 10,652.40 10,542.10 (1.04)

FTSE 100 6,991.09 6,959.31 (0.45)

Hang Seng 17,740.05 17,216.66 (2.95)

Shanghai - 2,974.15 -

Nikkei 225 27,116.11 - -

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 10-Okt 11-Okt %

USD/IDR 15,285 15,350 0.43 

EUR/IDR 14,511 14,432 (0.54)

GBP/IDR 16,527 16,465 (0.38)

AUD/IDR 9,486 9,339 (1.55)

NZD/IDR 8,371 8,266 (1.26)

SGD/IDR 10,380 10,342 (0.37)

CNY/IDR 2,150 2,138 (0.52)

JPY/IDR 102.36 102.11 (0.24)

EUR/USD 0.9752 0.9699 (0.54)

GBP/USD 1.1107 1.1065 (0.38)

AUD/USD 0.6375 0.6276 (1.55)

NZD/USD 0.5626 0.5555 (1.26)

Bond 7-Okt 10-Okt %

INA 10yr (IDR) 7.20 7.23 0.47 

INA 10yr (USD) 5.17 - -

UST 10yr 3.88 3.88 0.00 
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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 6,940 7,040 

ID 10 Y 7.27% 7.36%

US 10 Y 3.79% 4.02%

USD / IDR 15,300 15,365 

DJI Dev
Market

2,935 3,124 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,774 2,992 

DJIM China 2,050 2,180 

1. SERANGAN BALASAN RUSIA KE WILAYAH UKRAINA
Tujuh bulan berlangsung, situasi Ukraina terkini masih terus bergejolak. Rusia menembakkan
rudal jelajah ke beberapa kota di Ukraina pada Senin (10/10) pagi. Serangan terbaru ini
menewaskan warga sipil dan memutus jaringan listrik dan pemanas. Presiden Rusia Vladimir
Putin memerintahkan serangan jarak jauh besar-besaran setelah serangan di jembatan yang
menghubungkan Rusia ke semenanjung Krimea pada akhir pekan lalu, dan mengancam lebih
banyak serangan di masa depan jika Ukraina mengganggu wilayah Rusia.

3. DATA PMI SERVICE CHINA POSISI SEPT’22
Indeks manajer pembelian (Purchasing Manager's Index/PMI) jasa versi Caixin China periode
September 2022 berada di angka 49.3, turun tajam dari periode Agustus 2022 di angka 55. PMI
menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawahnya berarti kontraksi, sementara di
atasnya ekspansi. Pembatasan Covid-19 menyebabkan aktivitas jasa di China kembali
berkontraksi pada September 2022 untuk pertama kalinya sejak Mei 2022.

5. FX & BONDS MARKET
Mata Uang USD masih mempertahankan penguatannya terhadap Mata Uang Majors pasca
komentar dari dua Official The Fed, Brainard dan Evans yang mengatakan bahwa inflasi AS akan
turun, dan proses penurunan ini membutuhkan waktu. Sementara CEO JP Morgan Dimon, juga
berkomentar bahwa AS akan memasuki masa resesi dalam 6-9 bulan lagi.

Pergerakan Yield Bonds cukup stabil karena banyak negara yang libur Senin kemarin. Transaksi
Bonds masih terkonsentrasi di Seri Tenor 5-10Y. Perhatian Market akan pada Lelang Bonds
Pemerintah hari ini, dimana Kemenkeu akan mengurangi jumlah penerbitan menjadi 10T.

• IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan ditengah
pelemahan bursa global, namun kenaikan harga
komoditas serta mulai dirilisnya laporan keuangan
emiten di 3Q22 berpeluang menahan pelemahan.
Investor dapat consider untuk TAKE PROFIT saat
indeks menguat ke area resistance 7,220. Investor
yang akan entry dapat consider untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support 6,900-6,950.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15,320-15,350,
dengan range pergerakan 15,300-15,365.

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


