
2. PEMBACAAN AWAL INFLASI EROPA PERIODE AGUSTUS’22
Inflasi zona Euro yang naik ke level tertinggi sebesar 9.1% yoy pada Agustus 2022, inflasi
tersebut lebih naik dari bulan sebelumnya sebesar 8.9% yoy dan di atas proyeksi pasar sebesar
9% yoy. Tingginya tingkat inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga energi yang tetap
tinggi dan kenaikan harga pangan sebesar. Data inflasi tersebut, membuat ECB berpeluang
menaikkan suku bunga secara signifikan hingga 75 basis poin (bps) dalam sekali pertemuan.

4. PEMERINTAH MULAI SALURKAN KOMPENSASI KENAIKAN BBM
Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan keputusan mengenai kenaikan BBM subsidi.
Namun pemerintah mulai melakukan penyaluran dana bantuan sosial berupa Bantuan
Langsung Tunai (BLT). BLT BBM akan disalurkan kepada 20.6 juta penerima manfaat di seluruh
Indonesia. Bantuan tersebut diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“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 3.75

FED RATE 2.50

Stock 30-Aug 31-Aug %

IHSG 7,159.47 7,178.59 0.27 

LQ45 1,021.75 1,022.82 0.11 

S&P 500 3,986.16 3,955.00 (0.78)

Dow Jones 31,790.87 31,510.43 (0.88)

Nasdaq 11,883.14 11,816.20 (0.56)

FTSE 100 7,361.63 7,284.15 (1.05)

Hang Seng 19,949.03 19,954.39 0.03 

Shanghai 3,227.22 3,202.14 (0.78)

Nikkei 225 28,195.58 28,091.53 (0.37)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 31-Aug 1-Sept %

USD/IDR 14,855 14,870 0.10 

EUR/IDR 14,910 14,920 0.07 

GBP/IDR 17,356 17,240 (0.67)

AUD/IDR 10,208 10,139 (0.67)

NZD/IDR 9,121 9,077 (0.49)

SGD/IDR 10,635 10,629 (0.06)

CNY/IDR 2,150 2,154 0.20 

JPY/IDR 107.37 106.67 (0.65)

EUR/USD 1.0020 1.0027 0.07 

GBP/USD 1.1664 1.1586 (0.67)

AUD/USD 0.6860 0.6814 (0.67)

NZD/USD 0.6130 0.6100 (0.49)

Bond 30-Aug 31-Aug %

INA 10yr (IDR) 7.08 7.10 0.31 

INA 10yr (USD) 4.15 4.18 0.67 

UST 10yr 3.10 3.19 2.93 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.94 0.64 

US 8.50 0.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,070 7,215 

ID 10 Y 7.07% 7.24%

US 10 Y 3.15% 3.40%

USD / IDR 14,840 14,890 

DJI Dev
Market

3,285 3,505 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,234 3,335 

DJIM China 2,440 2,540 

1. DATA TENAGA KERJA AS
Data tenaga kerja AS sudah menunjukkan tanda-tanda pelambatan. Automatic Data Processing
Inc. (ADP), mengumumkan sektor swasta AS sepanjang bulan Agustus menyerap 132.000
tenaga kerja, turun dari bulan sebelumnya 270.000 tenaga kerja. Untuk selanjutnya, investor
lebih memperhatikan laporan non-farm payrolls (NFP) bulanan di AS pada hari Jumat. Ekonom
memperkirakan 300.000 pekerjaan ditambahkan pada bulan Agustus.

3. PMI MANUFACTURING CHINA VERSI NBS
Data aktivitas manufaktur China pada periode Agustus dilaporkan naik. Data Purchasing
Manager's Index (PMI) manufaktur versi NBS naik menjadi 49.4, dari sebelumnya di angka 49
pada bulan lalu. Meski alami peningkatan, namun indeks manufaktur ini masih di level
kontraksi. Masih berkontraksinya manufaktur disebabkan karena China masih menerapkan
kebijakan Zero Covid-19.

5. FX & BONDS MARKET
Dari AS, Presiden The Fed Cleveland menyampaikan bahwa The Fed akan menaikan suku bunga
acuannya untuk menekan inflasi yang membuat pelaku pasar mengekspektasikan suku bunga
acuan The Fed bisa lebih dari 4% di awal tahun depan. Pelaku pasar akan memperhatikan data
NFP yang akan dirilis Jumat ini.

Obligasi pemerintah Indonesia melemah hampir di semua seri, kecuali FR97 dan FR96. Kemarin
pemain lokal masih mendominasi pasar dan tidak terlihat banyak arus masuk dari asing.
Obligasi seri tenor pendek masih tertekan akibat aksi jual yang dilakukan oleh bank lokal.

• IHSG berpotensi mixed jelang rilis data inflasi
Agustus. Investor dapat consider untuk TAKE
PROFIT saat indeks tertahan di area 7,200.
AVERAGING ENTRY/SUBS dapat dilakukan di area
support 7,070 – 6,975.

• Hari ini, USD/IDR dibuka pada level 14,870-14880
dengan perkiraan range di 14,840-14,890.

• Rekomendasi Bonds : FR75, FR92, INDON24 
(sesuai ketersediaan).


