
2. DATA TENAGA KERJA & PENJUALAN AMERIKA SERIKAT
Klaim pengangguran awal di AS untuk pekan terakhir 10 September berjumlah 213.000, turun
5.000 dari periode sebelumnya. Setelah issue 'Kiamat' tenaga kerja yang melanda sejumlah
negara di dunia. Kemudian penjualan ritel AS bertumbuh 0.3% secara bulanan (mtm) pada
Agustus, tumbuh dari bulan sebelumnya yang negatif 0.4%.

4. EKSPOR INDONESIA MENCETAK REKOR BARU
Ekspor Indonesia pada periode Agustus 2022 berhasil tumbuh 30.15% secara tahunan (yoy)
mencapai US$ 27.91 miliar. Artinya tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Diketahui
peningkatan ekspor terjadi pada sisi minyak dan gas bumi yang mencapai 64.4% dan sisi non
migas pertumbuhannya mencapai 28.3%.

“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 14-Sep 15-Sep %

IHSG 7,278.08 7,305.60 0.38 

LQ45 1,035.52 1,041.04 0.53 

S&P 500 3,946.01 3,901.35 (1.13)

Dow Jones 31,135.09 30,961.82 (0.56)

Nasdaq 11,719.68 11,552.36 (1.43)

FTSE 100 7,277.30 7,282.07 0.07 

Hang Seng 18,847.10 18,930.38 0.44 

Shanghai 3,237.54 3,199.92 (1.16)

Nikkei 225 27,818.62 27,875.91 0.21 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 15-Sep 16-Sep %

USD/IDR 14,920 14,935 0.10 

EUR/IDR 14,853 14,874 0.14 

GBP/IDR 17,182 17,052 (0.75)

AUD/IDR 10,063 9,984 (0.78)

NZD/IDR 8,953 8,873 (0.90)

SGD/IDR 10,588 10,560 (0.26)

CNY/IDR 2,143 2,129 (0.66)

JPY/IDR 104.03 103.73 (0.29)

EUR/USD 0.9982 0.9996 0.14 

GBP/USD 1.1547 1.1460 (0.75)

AUD/USD 0.6763 0.6710 (0.78)

NZD/USD 0.6017 0.5963 (0.90)

Bond 14-Sep 15-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.08 7.14 0.80 

INA 10yr (USD) 4.58 4.57 (0.20)

UST 10yr 3.40 3.45 1.32 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.69 (0.21)

US 8.30 0.10 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,230 7,325 

ID 10 Y 7.12% 7.22%

US 10 Y 3.40% 3.50%

USD / IDR 14,870 14,930 

DJI Dev
Market

3,180 3,395 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,145 3,300 

DJIM China 2,330 2,450 

1. FITCH, REVISI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL 
Jelang kuartal terakhir pada 2022, prospek ekonomi global belum berangsur membaik. krisis
gas Eropa, inflasi yang tinggi, dan percepatan tajam dalam laju pengetatan kebijakan moneter
global berdampak besar pada ekonomi. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings dalam Global
Economic Outlook (GEO) September 2022 memangkas proyeksi PDB global secara signifikan
pada tahun ini. Fitch memproyeksikan PDB global akan tumbuh sebesar 2.4% pada 2022 -
direvisi turun 0.5% dari proyeksi Juni dan hanya 1.7% pada 2023.

3. NERACA DAGANG INDONESIA SURPLUS, 28 BULAN BERUNTUN
Neraca Perdagangan Indonesia kembali surplus pada Agustus 2022, yaitu US$ 5.76 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor Indonesia pada periode Agustus 2022 berhasil
tumbuh 30.15% secara tahunan (yoy) mencapai US$ 27.91 miliar. Sementara impor pada
periode yang sama US$ 22.15 miliar naik 32.81% yoy. Capaian ini juga sekaligus mencatatkan
surplus sebanyak 28 kali berturut-turut.

5. FX & BONDS MARKET
Pergerakan mata uang majors di sesi perdagangan Asia terlihat cenderung flat. Rilis data
industrial production AS bulan Agustus tercatat mengalami perlambatan sebesar -0.2% vs
ekspektasi kenaikan 0.3%. Di sisi manufacturing production, aktivitas bisnis di sektor
manufaktur hanya mencatatkan kenaikan sebesar 0.1%.

Imbal hasil obligasi Indonesia bergerak flat di perdagangan kemarin ditengah sedikit rendahnya
volume perdagangan di pasar obligasi. Terlihat adanya outflow dari investor asing di obligasi
bertenor pendek, sedangkan investor domestik masih melakukan akumulasi di obligasi
bertenor 10 tahun seperti FR96.

• IHSG berpotensi mixed paska rilis surplus neraca
perdagangan, namun dalam posisi rentan profit
taking Investor dapat TAKE PROFIT saat indeks
tertahan di area 7200-7300. Investor dapat
memanfaatkan koreksi untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support 7,240 - 7,150.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 14,900-14,920,
dengan perkiraan range perdangan di 14,870-
14,930.

• Rekomendasi Bonds : FR87, FR91, FR96, FR75, 
FR97, INDON24, INDON32N  (sesuai ketersediaan).


