
2. PENUNDAAN RILIS DATA PERTUMBUHAN EKONOMI CHINA
Data pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2022 ditunda hingga batas waktu yang belum
ditentukan karena adanya kongres Partai Komunis China. Data PDB China sebelumnya
dijadwalkan rilis pada Selasa (18/10). PDB China pada kuartal III-2022 diperkirakan tumbuh
3.4%, dari sebelumnya pada kuartal II-2022 yang hanya tumbuh 0.4%. Hal ini karena ekonomi
China mulai merasakan dampak dari serangkaian kebijakan pendukung pemerintah dalam
beberapa bulan terakhir.

4. UPDATE HARGA MINYAK & BATU BARA
Pada perdagangan Selasa (18/10) harga minyak mentah light sweet atau West Texas
Intermediate melemah 3.09% ke US$82.82 per barel. Sementara jenis Brent turun 1.74%
menjadi US$90.03 per barel. Harga minyak dunia tertekan oleh dua hal, yakni permintaan yang
diperkirakan turun dari China dan ekspektasi pasokan yang berlebih akibat pelepasan cadangan
minyak strategis. Sedangkan harga batu bara (18/10), kontrak November ditutup di US$ 386.8
per ton. Harganya turun 1.49 % dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 4.25

FED RATE 3.25

Stock 17-Okt 18-Okt %

IHSG 6,831.12 6,834.49 0.05 

LQ45 972.67 971.35 (0.14)

S&P 500 3,677.95 3,719.98 1.14 

Dow Jones 30,185.82 30,523.80 1.12 

Nasdaq 10,675.80 10,772.40 0.90 

FTSE 100 6,920.24 6,936.74 0.24 

Hang Seng 16,612.90 16,914.58 1.82 

Shanghai 3,084.94 3,080.96 (0.13)

Nikkei 225 26,775.79 27,156.14 1.42 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 18-Okt 19-Okt %

USD/IDR 15,490 15,480 (0.06)

EUR/IDR 14,675 14,675 0.00 

GBP/IDR 16,881 16,883 0.01 

AUD/IDR 9,401 9,401 0.00 

NZD/IDR 8,479 8,482 0.04 

SGD/IDR 10,483 10,483 0.00 

CNY/IDR 2,149 2,147 (0.06)

JPY/IDR 99.75 99.75 (0.01)

EUR/USD 0.9862 0.9862 0.00 

GBP/USD 1.1345 1.1346 0.01 

AUD/USD 0.6318 0.6318 0.00 

NZD/USD 0.5698 0.5700 0.04 

Bond 17-Okt 18-Okt %

INA 10yr (IDR) 7.39 7.38 (0.16)

INA 10yr (USD) 5.51 5.52 0.27 

UST 10yr 4.01 4.01 (0.07)
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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 6,790 6,880 

ID 10 Y 7.40% 7.51%

US 10 Y 3.89% 4.10%

USD / IDR 15,440 15,485 

DJI Dev
Market

2,930 3,070 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,800 2,910 

DJIM China 1,966 2,127 

1. RUSIA KEMBALI MENYERANG FASILITAS PEMBANGKIT LISTRIK UKRAINA
Rusia masih menghujani Ukraina dengan rudal. Setelah pemukiman, dalam laporan terbaru
Selasa waktu setempat, pasukan Rusia menyasar pembangkit listrik di Ukraina sebagai bagian
strategi menuju musim dingin. Setidaknya sepertiga pembangkit hancur. Hal ini juga
menyebabkan pemadaman total dan melumpuhkan pasokan air.

3. HASIL KONSENSUS, BI AKAN MENAIKAN SUKU BUNGA 0.5%
Bank Indonesia dijadwalkan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2022 pada Rabu
dan Kamis (19-20 Sept). Mayoritas ekonom dalam konsensus memperkirakan bank sentral akan
menaikan BI7DRR sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Jika terealisasi maka akan memberikan
sentimen positif ke rupiah.

5. FX & BONDS MARKET
GBP menguat tipis menyusul kabar bahwa Bank of England akan menunda pengetatan moneter
sampai pasar obligasi kembali stabil dari gejolak. Selain itu, hari ini akan direlease data inflasi
Inggris untuk bulan September 2022 yang diperkirakan CPI total YoY naik menjadi 10%
dibandingkan bulan Agustus lalu dimana inflasi tahunan sebesar 9.9%.

Mayoritas harga obligasi pemerintah Indonesia menguat. Yield obligasi tenor 10 tahun turun ke
7.45%. Selain itu, tenor 5 tahun juga turun didorong oleh permintaan yang cukup tinggi oleh
perbankan. Sementara itu, untuk obligasi tenor panjang masih ramai dibeli oleh investor retail.

• 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 15.465-15.480,
dengan range pergerakan 15.440-15.485.

• Rekomendasi Bonds : FR91, FR96, FR98,  
INDON26, & INDON27N2 (sesuai ketersediaan).


