
2. XI JINPING AKAN KEMBALI MEMIMPIN CHINA
Presiden Xi Jinping kembali berhasil mengamankan posisi tertinggi di Partai Komunis China,
sebagai Sekretaris Jenderal. Ini akan memudahkan Xi Jinping untuk kembali memimpin China
dalam periode ketiga. Xi sebelumnya menghapus batas dua masa jabatan presiden pada 2018,
Sehingga membuka jalan untuk memerintah China tanpa batas waktu.

4. IHSG BERHASIL REBOUND, DAMPAK DARI RILIS LAPORAN KINERJA PERUSAHAAN
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja impresif, tercatat naik hampir 3%
sepanjang pekan lalu, dimana sektor finansial menjadi pendukung terbesar kinerja IHSG.
Sentimen utama pergerakan IHSG minggu ini, masih akan didorong dari rilis laporan kinerja
kuartal ketiga. Adapun beberapa emiten yang sudah merilis laporan keuangan kuartal ketiga
menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja yang positif.
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Reference  Rate %

BI 7-Day RRR 4.75

FED RATE 3.25

Stock 20-Okt 21-Okt %

IHSG 6,980.65 7,017.77 0.53 

LQ45 993.68 1,000.36 0.67 

S&P 500 3,665.78 3,752.75 2.37 

Dow Jones 30,333.59 31,082.56 2.47 

Nasdaq 10,614.84 10,859.72 2.31 

FTSE 100 6,943.91 6,969.73 0.37 

Hang Seng 16,280.22 16,211.12 (0.42)

Shanghai 3,035.05 3,038.93 0.13 

Nikkei 225 27,006.96 26,890.58 (0.43)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 21-Okt 24-Okt %

USD/IDR 15,590 15,615 0.16 

EUR/IDR 14,627 14,629 0.01 

GBP/IDR 16,840 16,838 (0.01)

AUD/IDR 9,450 9,450 0.00 

NZD/IDR 8,544 8,549 0.05 

SGD/IDR 10,475 10,474 (0.01)

CNY/IDR 2,150 2,153 0.16 

JPY/IDR 99,85 99,88 0.03 

EUR/USD 0.9830 0.9831 0.01 

GBP/USD 1.1317 1.1316 (0.01)

AUD/USD 0.6351 0.6351 0.00 

NZD/USD 0.5742 0.5745 0.05 

Bond 20-Okt 21-Okt %

INA 10yr (IDR) 7.48 7.60 1.73 

INA 10yr (USD) 5.63 5.84 3.62 

UST 10yr 4.23 4.22 (0.26)
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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 6,980 7,107 

ID 10 Y 7.49% 7.66%

US 10 Y 4.00% 4.34%

USD / IDR 15,560 15,620 

DJI Dev
Market

3,020 3,230 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,782 2,982 

DJIM China 1,906 1,992 

1. ESKALASI PERANG RUSIA VS UKRAINA
Perang antara Rusia dan Ukraina diproyeksikan memburuk dan bereskalasi ke arah yang sulit
untuk dikendalikan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.
Menurutnya, situasi di Ukraina dengan cepat memburuk dan cenderung ke arah eskalasi yang
tidak terkendali. Semakin meningkatnya tensi perang kedua negara tersebut, mendorong
kenaikan harga dan permintaan akan barang-barang berbasis komoditas energi dan pangan.

3. RILIS DATA INFLASI JEPANG PERIODE SEPT’22
Inflasi Jepang dilaporkan kembali naik dan laju kenaikannya menjadi yang tercepat sejak hampir
31 tahun terakhir. Inflasi berdasarkan consumer price index (CPI) inti Jepang pada bulan lalu
naik 3% pada September (yoy). Angka ini menjadi level tertinggi sejak 2014 akibat penurunan
mata uang yen dan kenaikan biaya energi yang membebankan rumah tangga. Sampai saat ini,
bank sentral Jepang (BoJ) memilih kebijakan moneter ultra-longgar dan menolak kenaikan suku
bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. FX & BONDS MARKET
GBP kembali menguat dan sempat menyentuh level 1.1400, dipicu isu politik di UK terkait
batalnya Borris Johnson maju dalam election Perdana Menteri, serta optimisme pencalonan
mantan Finance Minister Rishi Sunak sebagai PM terbaru. Sementara itu, rilis data retail sales di
UK bulan September mengalami perbaikan ke level -1.4% MoM vs -1.7% bulan sebelumnya.

Pasar obligasi global, UST melanjutkan kenaikan ke 4.28%. Obligasi bertenor 10 tahun
diperdagangkan dengan yield 7.65% pada perdagangan kemarin, investor masih akumulasi
obligasi IDR seri benchmark dan obligasi valas bertenor pendek-menengah.

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan ditengah
pelemahan harga komoditas, seiring ekspektasi
bahwa The Fed akan menurunkan keagresifannya
dalam menaikan suku bunga acuan. Investor dapat
consider untuk FOLLOW UP ENTRY. Investor
taktikal yang telah entry dapat consider untuk TAKE
PROFIT* di level resistance area 7,130.

• Perkiraan range pergerakan USD/IDR hari ini
15,560 – 15,620.

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


