
2. PERUBAHAN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH INGGRIS
Menteri Keuangan (Menkeu) baru Inggris, Jeremy Hunt, mengumumkan akan membatalkan
seluruh rencana pemotongan pajak yang sebelumnya diberlakukan oleh Menteri sebelumnya.
Langkah putar balik ini termasuk penghapusan pemotongan tarif pajak penghasilan terendah
dari 20% menjadi 19%. Hunt juga mengumumkan bahwa paket energi untuk mensubsidi tagihan
energi konsumen dan bisnis hanya akan berjalan hingga April.

4. NERACA DAGANG INDONESIA SUPRLUS 29 BULAN BERUNTUN
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan Indonesia pada September 2022 yang
kembali mencatat surplus, yakni 4.99 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan surplus pada bulan
sebelumnya sebesar 5.71 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan pada September 2022
menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi dunia disertai
sederet krisis di bidang pangan, energi dan keuangan dan berkontribusi positif dalam menjaga
ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

“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 14-Okt 17-Okt %

IHSG 6,814.53 6,831.12 0.24 

LQ45 966.74 972.67 0.61 

S&P 500 3,583.07 3,677.95 2.65 

Dow Jones 29,634.83 30,185.82 1.86 

Nasdaq 10,321.39 10,675.80 3.43 

FTSE 100 6,858.79 6,920.24 0.90 

Hang Seng 16,587.69 16,612.90 0.15 

Shanghai 3,071.99 3,084.94 0.42 

Nikkei 225 27,090.76 26,775.79 (1.16)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 14-Okt 17-Okt %

USD/IDR 15,490 15,490 0.00 

EUR/IDR 14,630 14,629 (0.01)

GBP/IDR 16,874 16,871 (0.02)

AUD/IDR 9,352 9,354 0.02 

NZD/IDR 8,407 8,406 (0.02)

SGD/IDR 10,466 10,466 0.00 

CNY/IDR 2,152 2,152 0.00 

JPY/IDR 99.93 99.93 0.00 

EUR/USD 0.9832 0.9831 (0.01)

GBP/USD 1.1340 1.1338 (0.02)

AUD/USD 0.6285 0.6286 0.02 

NZD/USD 0.5650 0.5649 (0.02)

Bond 14-Okt 17-Okt %

INA 10yr (IDR) 7.33 7.39 0.85 

INA 10yr (USD) 5.44 5.51 1.31 

UST 10yr 4.02 4.01 (0.20)
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 5.95 1.17 

US 8.20 0.40 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 6,740 6,945 

ID 10 Y 7.40% 7.51%

US 10 Y 3.87% 4.10%

USD / IDR 15,450 15,495 

DJI Dev
Market

2,930 3,070 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,800 2,916 

DJIM China 1,965 2,105 

1. LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN, MENAIKAN WALL STREET 
Sentimen risiko Wall Street di AS membaik setelah Bank of America melaporkan penurunan
laba kuartalan yang lebih kecil dari perkiraan pasar, dan mengatakan pengeluaran konsumen
tetap kuat. Keuntungan didukung oleh suku bunga yang lebih tinggi dan pertumbuhan jumlah
deposan. Untuk selanjutnya, beberapa perusahaan teknologi besar di AS juga akan merilis
kinerja keuangannya pada kuartal III-2022 pada pekan ini seperti Netflix, Tesla dan IBM.

3. PROYEKSI PERLAMBATAN EKONOMI CHINA
Pelaku pasar terutama di kawasan Asia-Pasifik akan memantau rilis data pertumbuhan ekonomi
China pada kuartal III-2022, Perekonomian China diperkirakan tumbuh 3,2% di 2022, jauh di
bawah target pemerintah 5,5%. proyeksi pertumbuhan ini menjadi kinerja terburuk China
dalam hampir 5 dekade terakhir. Karena kebijakan zero-covid policy yang masih diterapkan.

5. FX & BONDS MARKET
AUD menguat terhadap USD, seiring dengan pelemahan greenback terhadap major currency.
Selain itu, hari ini RBA akan merelease minutes of meeting RBA pada pertemuan September
lalu. Pada pertemuan terakhir, RBA menaikkan suku bunga acuan sebesar 0.25% menjadi 2.60%,
lebih rendah dari perkiraan kenaikan sebesar 0.50%.

Obligasi pemerintah Republik Indonesia tenor panjang melemah pada awal pekan perdagangan
yang ditandai dengan kenaikan yield. Yield obligasi tenor panjang naik 8-10bps. Namun, untuk
tenor 10 tahun terlihat masih terdapat permintaan yang cukup tinggi oleh investor.

• IHSG berpotensi melanjutkan rebound setelah
rilis data perdagangan yang masih surplus &
penguatan bursa global. Investor dapat
mencermati jika indeks dapat ditutup diatas level
EMA 200 di 6,950an untuk RE-ENTRY.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15,465-15,490,
dengan range pergerakan 15,450-15,495.

• Rekomendasi Bonds : FR91, FR96, FR98,  
INDOIS24N & INDON27N2 (sesuai ketersediaan).


