
2. BANK DUNIA KEMBALI MEREVISI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL
Bank dunia memprediksi laju ekonomi Asia Timur dan Pasifik, termasuk China tahun ini, akan
melambat ke 3.2%, jauh lebih rendah prediksi bulan April lalu di 5% dan capaian tahun lalu
7.2%. Banyak ekonom yang telah memperkirakan bahwa dunia akan terjun bersama-sama ke
jurang resesi pada 2023. Resesi ini tentunya dipicu oleh inflasi yang meninggi akibat melesatnya
harga pangan dan energi di sejumlah negara.

4. KEMENKEU: PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Q3 BISA MENCAPAI 6%
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022
diperkirakan bisa mencapai 5.6-6%. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi
dua kuartal sebelumnya. Pendorong ekonomi Indonesia salah satunya adalah kinerja ekspor.
Nilai ekspor Indonesia pada periode Agustus berhasil tumbuh 30,15% secara year on year (yoy)
mencapai US$ 27,91 miliar. Neraca perdagangan pada Agustus surplus US$ 5,76 miliar.

“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 26-Sep 27-Sep %

IHSG 7,127.50 7,112.45 (0.21)

LQ45 1,020.20 1,015.98 (0.41)

S&P 500 3,655.04 3,647.29 (0.21)

Dow Jones 29,260.81 29,134.99 (0.43)

Nasdaq 10,802.92 10,829.50 0.25 

FTSE 100 7,020.95 6,984.59 (0.52)

Hang Seng 17,855.14 17,860.31 0.03 

Shanghai 3,051.23 3,093.86 1.40 

Nikkei 225 26,431.55 26,571.87 0.53 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 27-Sep 28-Sep %

USD/IDR 15,150 15,200 0.33 

EUR/IDR 14,219 14,225 0.04 

GBP/IDR 15,870 15,877 0.05 

AUD/IDR 9,522 9,525 0.03 

NZD/IDR 8,328 8,330 0.02 

SGD/IDR 10,300 10,303 0.02 

CNY/IDR 2,097 2,104 0.33 

JPY/IDR 102.80 102.80 0.00 

EUR/USD 0.9556 0.9560 0.04 

GBP/USD 1.0665 1.0670 0.05 

AUD/USD 0.6399 0.6401 0.03 

NZD/USD 0.5597 0.5598 0.02 

Bond 26-Sep 27-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.33 7.32 (0.12)

INA 10yr (USD) 5.06 5.14 1.48 

UST 10yr 3.92 3.95 0.54 
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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 7,065 7,220 

ID 10 Y 7.36% 7.42%

US 10 Y 3.80% 4.10%

USD / IDR 15,130 15,230 

DJI Dev
Market

2,955 3,120 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,755 2,950 

DJIM China 2,150 2,293 

1. HASIL REFERENDUM RUSIA ATAS 4 WILAYAH UKRAINA
Kelompok pro Rusia di Ukraina Timur mengumumkan kemenangan di referendum yang digelar
hampir sepekan kemarin. Badan jajak pendapat lokal di wilayah Zaporizhzhia selatan
mengatakan 93.11% pemilih memilih aneksasi Rusia. Di Kherson selatan, 87.05% pemilih juga
disebut memilih aneksasi. Di wilayah Lugansk timur mencapai 98.42%. Sedangkan di Donetsk
99.23% ingin bergabung dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri diyakini akan
mengumumkan aksesi resmi Rusia ke empat wilayah tersebut dalam waktu dekat.

3. TIGA TANTANGAN UTAMA EKONOMI SECARA GLOBAL
Berbagai perkembangan perekonomian dunia kini telah menebar kekhawatiran yang berujung
pada resesi global. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut terdapat 'triple
horror' yang dihadapi dunia saat ini. Mulai dari risiko inflasi, suku bunga tinggi, hingga risiko
perlambatan ekonomi. Kondisi tersebut membuat situasi sepanjang 2022 serba tak pasti

5. FX & BONDS MARKET
CNY diperdagangkan di area 7.1699, terendah selama 2 tahun terakhir, dampak dari
pendapatan negara yang turun akibat zero covid policy. Selasa kemarin, Bank Sentral China juga
memberikan stimulus ekonomi sebesar 175 T yuan (USD 24.7 B) melalui reverse repo untuk
menjaga kestabilan likuiditas.

Di pasar sekunder, obligasi dalam negeri cukup stabil diperdagangkan dengan demand yang
masih cukup tinggi pada seri-seri tenor 10 tahun seperti FR96 dan FR91, serta tenor 20 tahun
seperti FR92.

• IHSG berpotensi mixed seiring meredanya koreksi di
Wall Street dan penguatan harga sejumlah
komoditas & pelemahan pembukaan bursa Asia.
Investor dapat consider untuk TAKE PROFIT saat
indeks tertahan di area 7,200. Investor dapat
memanfaatkan koreksi untuk AVERAGING
ENTRY/SUBS di area support 7,070.

• Hari ini USD/IDR dibuka pada level 15,150 – 15,200
dengan indikasi range perdagangan di 15,130 –
15230.

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


