
2. RUMOR KUDETA YANG TERJADI DI CHINA
Presiden China Xi Jinping dirumorkan bahwa dia berada di bawah tahanan rumah dan China
tengah mengalami kudeta militer oleh Tentara Pembebasan Rakyat China. Rumor tersebut
muncul karena ini adalah momen politik yang sensitif di China. Namun sampai dengan saat ini,
tidak satu pun dari informasi ini terverifikasi atau kredibel. Pemerintah China ataupun Tentara
Pembebasan Rakyat China juga belum memberikan keterangan secara resmi.

4. OBLIGASI NEGARA RITEL ORI022, MULAI DITAWARKAN PADA HARI INI
Pemerintah secara resmi telah mulai menawarkan Obligasi Negara Ritel seri ORI022 pada hari
ini, ORI022 ditawarkan dengan kupon 5.95% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 15 per
bulan. ORI022 memiliki holding period satu periode pembayaran kupon. Penawaran ORI akan
berlangsung hingga 20 Oktober 2022. Proses pemesanan pembelian ORI022 dapat dilakukan
secara online melalui aplikasi D-BANKPRO Bank Danamon.

“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 22-Sep 23-Sep %

IHSG 7,218.91 7,178.58 (0.56)

LQ45 1,032.65 1,025.63 (0.68)

S&P 500 3,757.99 3,693.23 (1.72)

Dow Jones 30,076.68 29,590.41 (1.62)

Nasdaq 11,066.80 10,867.93 (1.80)

FTSE 100 7,159.52 7,018.60 (1.97)

Hang Seng 18,147.95 17,933.27 (1.18)

Shanghai 3,108.91 3,088.37 (0.66)

Nikkei 225 27,153.83 - -

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 23-Sep 26-Sep %

USD/IDR 15,035 15,100 0.43 

EUR/IDR 14,642 14,373 (1.84)

GBP/IDR 16,749 15,745 (6.00)

AUD/IDR 9,883 9,702 (1.84)

NZD/IDR 8,703 8,525 (2.05)

SGD/IDR 10,488 10,374 (1.09)

CNY/IDR 2,121 2,110 (0.50)

JPY/IDR 104.71 103.43 (1.22)

EUR/USD 0.9840 0.9659 (1.84)

GBP/USD 1.1256 1.0581 (6.00)

AUD/USD 0.6642 0.6520 (1.84)

NZD/USD 0.5849 0.5729 (2.05)

Bond 22-Sep 23-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.20 7.24 0.58 

INA 10yr (USD) 4.77 4.95 3.88 

UST 10yr 3.71 3.69 (0.78)

S e n i n ,  2 6  S e p t e m b e r  2 0 2 2

N e w s  U p d a t e  

Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.69 (0.21)

US 8.30 0.10 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,145 7,210 

ID 10 Y 7.24% 7.41%

US 10 Y 3.66% 3.83%

USD / IDR 15,040 15,120 

DJI Dev
Market

3,020 3,120 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,905 3,030 

DJIM China 2,150 2,280 

1. RENCANA PEMOTONGAN PAJAK DI INGGRIS 
Perdana Menteri (PM) Inggris, Liz Truss, berencana untuk mengumumkan pemotongan pajak
sektor bisnis dan individu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi Inggris yang saat ini sedang dalam kondisi krisis. Truss, yang saat ini kebijakannya
dikenal sebagai 'Trussonomics', menegaskan akan mengambil manuver yang tidak populer itu
semata-mata untuk menyelamatkan ekonomi Inggris yang berpotensi menuju resesi.

3. INFLASI SINGAPURA BERADA DI ATAS EKSPEKTASI
Inflasi Singapura berada di level 7.5% (yoy) di bulan Agustus. Ini melampaui angka 7% yang
dilaporkan pada Juli lalu. Sedangkan inflasi inti berada diatas ekspektasi sebesar 5.1% (yoy).
Inflasi keseluruhan sendiri meningkat pada Agustus lalu terutama karena didorong oleh
kenaikan biaya transportasi pribadi.

5. FX & BONDS MARKET
USD masih mempertahankan penguatan terhadap Mata Uang Majors seiring dengan kebijakan
hawkish dari The Fed yang telah kelima kalinya menaikkan suku bunga AS di tahun ini, menjadi
sebesar 3.0% - 3.25%. RIlis data US Manufacturing & Services PMI bulan September sebesar
51.8% dan 49.2%, masing-masing naik dibandingkan Agustus sebesar 51.5% dan 43.7%,
keduanya melebihi ekspektasi pasar dan meningkatkan kepercayaan pada bisnis dan produksi
yang semakin membaik di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya inflasi.

Terlihat adanya pergerakan investor asing keluar dari pasar obligasi, sedangkan investor
domestik masih melakukan akumulasi obligasi bertenor 10 tahun seperti FR96 dan FR91.

• IHSG berpotensi melanjutkan koreksi bursa global &
harga komoditas energi. 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 15,050 – 15,100
dengan perkiraan range perdagangan di 15,040 –
15,120.

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


