
2. BOE MENGELUARKAN KEBIJAKAN MONETER UNTUK NORMALISASI PASAR
Bank of England (BoE) mengatakan akan membeli obligasi pemerintah jangka panjang sebanyak
yang diperlukan sampai dengan 14 Oktober untuk menstabilkan pasar keuangan. Dimana
Inggris berencana untuk menerbitkan utang baru sebesar 72 miliar pound atau Rp 117 triliun
untuk mendukung rumah tangga dan bisnis dari mahalnya biaya energi. Pinjaman ini nantinya
akan mengkompensasi proposal pemotongan pajak yang direncanakan.

4. IMPLEMENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PPSK
Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Aturan paling mendasar yang diatur di dalam RUU PPSK mengenai Bank Indonesia (BI) adalah
denga menambah tugas BI. Dimana sebagai bank sentral, bukan hanya memelihara stabilitas
nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Namun,
kini BI juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“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 27-Sep 28-Sep %

IHSG 7,112.45 7,077.03 (0.50)

LQ45 1,015.98 1,013.51 (0.24)

S&P 500 3,647.29 3,719.04 1.97 

Dow Jones 29,134.99 29,683.74 1.88 

Nasdaq 10,829.50 11,051.64 2.05 

FTSE 100 6,984.59 7,005.39 0.30 

Hang Seng 17,860.31 17,250.88 (3.41)

Shanghai 3,093.86 3,045.07 (1.58)

Nikkei 225 26,571.87 26,173.98 (1.50)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 28-Sep 29-Sep %

USD/IDR 15,200 15,230 0.20 

EUR/IDR 14,414 14,416 0.01 

GBP/IDR 16,087 16,084 (0.02)

AUD/IDR 9,663 9,659 (0.05)

NZD/IDR 8,483 8,483 0.00 

SGD/IDR 10,346 10,345 (0.01)

CNY/IDR 2,115 2,119 0.16 

JPY/IDR 103.14 103.14 0.00 

EUR/USD 0.9687 0.9688 0.01 

GBP/USD 1.0811 1.0809 (0.02)

AUD/USD 0.6494 0.6491 (0.05)

NZD/USD 0.5701 0.5701 0.00 

Bond 27-Sep 28-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.32 7.36 0.64 

INA 10yr (USD) 5.14 5.45 6.02 

UST 10yr 3.95 3.73 (5.42)
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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 7,045 7,155 

ID 10 Y 7.36% 7.43%

US 10 Y 3.70% 4.02%

USD / IDR 15,180 15,250 

DJI Dev
Market

2,955 3,135 

FTSE Aspac
ex Jpn

2,755 2,975 

DJIM China 2,100 2,150 

1. WALL STREET MENGUAT, SETELAH IMBAL HASIL UST MENURUN
Wall Street menguat pada perdagangan 28/9, dimana saham perusahan besar yang sensitif
terhadap suku bunga, seperti Microsoft, Amazon dan Meta Platforms menguat setelah imbal
hasil obligasi US Treasury tenor 10-tahun turun lebih dari 0.26% dalam penurunan satu hari
terbesar sejak 2009. Imbal hasil US Treasury acuan tenor 10 tahun sempat mencapai 4%.
Kenaikan imbal hasil US Treasury akibat The Fed yang masih akan agresif menaikkan suku bunga
acuan di tahun ini hingga tahun depan.

3. BANK INDONESIA: INFLASI DAPAT MENUJU 6.5% PADA TAHUN 2022
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju ekspektasi inflasi tahun ini bisa mencapai 6.5% (year
on year/yoy). Melonjaknya inflasi salah satunya disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi. Proyeksi tersebut, jauh lebih tinggi dari target inflasi keputusan
pemerintah dan BI di awal tahun yang sebesar 3% plus minus 1%.

5. FX & BONDS MARKET
Pasar mata uang global masih cukup volatile, terutama USD yang sempat mengalami
pelemahan tipis terhadap mata uang majors pasca rally di perdagangan beberapa hari terakhir.
RIlis data AS Trade Balance mengalami defisit sebesar USD -87.3 B vs USD -90.2 B. Ekspor turun
sebesar 0.9% dan impor turun sebesar 1.7% dampak dari turunnya permintaan domestik AS.

Yield obligasi Indonesia masih mengungguli obligasi global yang rata-rata mengalami
pelemahan. Demand masih cukup tinggi pada obligasi bertenor 10 tahun seperti FR96 dan FR91,
dan tenor 20 tahun seperti FR92.

• IHSG berpotensi rebound mengekor bursa global dan
penguatan harga komoditas seperti minyak mentah,
CPO, timah dan tembaga. 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 15,200 – 15,230
dengan indikasi range perdagangan di 15,180 –
15,250.

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


