
2. BANK INDONESIA MENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN SEBESAR 0.5%
Kemarin, BI menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4.25%.
sebagai langkah pre-emptive dan front-loading untuk menekan ekspektasi inflasi setelah
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia juga
memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 3.50%, dan
suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 5.00%.

4. BI : PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA KUARTAL III AKAN SEBESAR 5.5%
Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini, pertumbuhan ekonomi pada periode Juli - September
2022 akan tumbuh sebesar 5,5% YoY. Yang didorong oleh kuatnya permintaan domestik. Lebih
lanjut, dengan melihat perkembangan tersebut, BI meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada tahun 2022 akan berada di kisaran 4.5% - 5.3% secara tahunan (YoY).

“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 21-Sep 22-Sep %

IHSG 7,196.95 7,188.31 (0.12)

LQ45 1,028.21 1,029.22 0.10 

S&P 500 3,855.93 3,789.93 (1.71)

Dow Jones 30,706.23 30,183.78 (1.70)

Nasdaq 11,425.05 11,220.19 (1.79)

FTSE 100 7,192.66 7,237.64 0.63 

Hang Seng 18,781.42 18,444.62 (1.79)

Shanghai 3,122.41 3,117.18 (0.17)

Nikkei 225 27,688.42 27,313.13 (1.36)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 22-Sep 23-Sep %

USD/IDR 15,000 15,035 0.23 

EUR/IDR 14,853 14,642 (1.42)

GBP/IDR 17,182 16,749 (2.52)

AUD/IDR 10,063 9,883 (1.79)

NZD/IDR 8,953 8,703 (2.79)

SGD/IDR 10,588 10,488 (0.94)

CNY/IDR 2,143 2,121 (1.06)

JPY/IDR 104.03 104.71 0.65 

EUR/USD 0.9982 0.9840 (1.42)

GBP/USD 1.1547 1.1256 (2.52)

AUD/USD 0.6763 0.6642 (1.79)

NZD/USD 0.6017 0.5849 (2.79)

Bond 21-Sep 22-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.15 7.16 0.13 

INA 10yr (USD) 4.69 4.73 0.85 

UST 10yr 3.56 3.53 (0.93)
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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 7,170 7,255 

ID 10 Y 7.20% 7.30%

US 10 Y 3.51% 3.79%

USD / IDR 14,990 15,045 

DJI Dev
Market

3,065 3,235 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,965 3,145 

DJIM China 2,150 2,330 

1. RUSIA BERENCANA MENGAMBIL ALIH 15% WILAYAH UKRAINA
Rusia pada Jumat (23/9) akan memulai untuk menguasai sekitar 15% wilayah Ukraina melalui
referendum di wilayah yang dikendalikan Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR),
serta wilayah Kherson dan Zaporizhzhia melalui pemungutan suara. Pihak Ukraina
menyampaikan tidak akan pernah menerima kendali Rusia atas wilayahnya. Hal ini berdampak
kepada eskalasi atas perang masih akan terjadi sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

3. BI : INFLASI INDONESIA AKAN MENCAPAI LEVEL 6% DI AKHIR TAHUN
Bank Indonesia, memperkirakan laju inflasi akan mencapai 5.89% (yoy) pada bulan ini dan di
atas 6% pada akhir tahun 2022. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan menyentuh 4.6% pada
tahun ini. Tingginya inflasi dipicu oleh besarnya dampak kenaikan harga BBM Subsidi yang
datang dari dampak langsung dan dampak lanjutan, seperti ongkos produksi dan transportasi.
Dengan kondisi tersebut, BI melihat kebijakan moneter yang agresif belum diperlukan.

5. FX & BONDS MARKET
Bank of Japan BoJ akhirnya melakukan intervensinya atas penguatan USD terhadap JPY.
Semalam juga terdapat rilis klaim pengangguran di AS yang di bawah ekspektasi 213k vs 218k,
yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang masih stabil. Semua Mata Uang Asia juga
melemah terhadap USD Kamis kemarin, setelah The Fed menaikkan suku bunganya dan
memberikan proyeksi hawkish untuk kenaikan suku bunga AS kedepannya.

Yield Bonds Pemerintah Indonesia ditutup naik setelah keputusan BI menaikkan suku bunganya
untuk meredam inflasi yang diperkirakan akan melampaui 6%, sebagai langkah dini untuk
mengembalikan inflasi ke level kisaran 2-4% di akhir tahun 2023 nanti.

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan seiring
bertahannya harga di area support 7,170 paska
FOMC & RDG BI. Investor dapat consider untuk TAKE
PROFIT saat indeks tertahan di area 7,300. Investor
dapat memanfaatkan koreksi untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support 7,160 -7,070.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15035, dengan
range pergerakan 14,990-15,045.

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


