
2. RILIS DATA PMI JASA CHINA & JEPANG
Dari China, data aktivitas jasa yang tergambarkan pada Purchasing Manager's Index (PMI) versi
Caixin periode Agustus 2022 tercatat cenderung turun menjadi 55, dari sebelumnya pada Juli
lalu di angka 55.5. Sementara dari Jepang, Indeks aktivitas jasa versi Jibun Bank Japan periode
Agustus turun 49.5 yang disesuaikan secara musiman, lebih rendah dari 50.3 pada periode Juli.

4. HARGA BATUBARA MENCAPAI REKOR TERTINGGI
Dampak dari gangguan pasokan gas ke Eropa, membuat harga batu bara melambung. Tercatat
harga kontrak batu bara acuan naik 5.47% mencapai US$ 465/ton. Harga tersebut merupakan
harga tertinggi sepanjang sejarah dan telah melampaui harga tertinggi tahun ini di US$
446/ton. Hal tersebut, membuat kinerja perusahaan batubara naik signifikan.

“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 2-Sep 5-Sep %

IHSG 7,177.18 7,231.88 0.76 

LQ45 1,019.79 1,029.30 0.93 

S&P 500 3,924.26 - -

Dow Jones 31,318.44 - -

Nasdaq 11,630.86 - -

FTSE 100 7,281.19 7,287.43 0.09 

Hang Seng 19,452.09 19,225.70 (1.16)

Shanghai 3,186.48 3,199.91 0.42 

Nikkei 225 27,650.84 27,619.61 (0.11)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 5-Sep 6-Sep %

USD/IDR 14,905 14,900 (0.03)

EUR/IDR 14,920 14,762 (1.06)

GBP/IDR 17,240 17,094 (0.85)

AUD/IDR 10,139 10,102 (0.37)

NZD/IDR 9,077 9,063 (0.15)

SGD/IDR 10,629 10,598 (0.28)

CNY/IDR 2,154 2,153 (0.06)

JPY/IDR 106.67 106.15 (0.49)

EUR/USD 1.0027 0.9921 (1.06)

GBP/USD 1.1586 1.1488 (0.85)

AUD/USD 0.6814 0.6789 (0.37)

NZD/USD 0.6100 0.6091 (0.15)

Bond 2-Sep 5-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.11 7.12 0.15 

INA 10yr (USD) 4.39 - -

UST 10yr 3.19 3.19 0.00 
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Country 
Inflation

(YoY)
Inflation
(MoM)

Indonesia 4.69 (0.21)

US 8.50 0.00 

Indicies Outlook Support Resistance Trade ideas

IHSG 7,145 7,270 

ID 10 Y 7.13% 7.29%

US 10 Y 3.14% 3.38%

USD / IDR 14,860 14,910 

DJI Dev
Market

3,175 3,380 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,175 3,310 

DJIM China 2,360 2,535 

1. RUSIA STOP JALUR PIPA GAS NORD STREAM 1
Ancaman krisis energi di Eropa semakin menjadi. Hal tersebut akibat langkah BUMN energi
Rusia Gazprom yang menghentikan aliran gas ke Eropa. Dalam keterangannya, Gazprom
memutuskan untuk menutup lebih lama lagi pipa Nord Stream 1, yang mengalirkan gas menuju
Jerman via Laut Baltik, dari rencana awal sampai dengan Sabtu 3/9 menjadi sampai waktu yang
belum ditentukan. Inflasi di Kawasan Eropa saat ini telah mencapai 9.1%, yang diperkirakan
masih akan lebih tinggi karena permasalahan energi tersebut.

3. PEMERINTAH MENGAJUKAN TAMBAHAN KUOTA SUBSIDI BBM
Pemerintah memastikan akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite
dan Solar di tahun ini. Wakil Menteri Keuangan mengatakan, estimasi beban subsidi dan
kompensasi energi tahun 2022 yang mencapai Rp 650 triliun telah memasukan perhitungan
untuk kuota BBM subsidi yang baru. Pertalite naik dari 23 juta kl menjadi sekitar 29 juta kl,
solar yang tadinya hanya disekitar 15 juta, akan dinaikan menjadi 17.4 juta kl.

5. FX & BONDS MARKET
Menjelang kenaikan suku bunga, RBA menegaskan kembali bahwa pihaknya berkomitmen
untuk melakukan pengetatan lebih lanjut. Besaran kenaikan akan sangat dipengaruhi oleh data
ekonomi. Pada proyeksi inflasi, CPI tahun 2022 diperkirakan mencapai 7.75% dan di atas 4.0%
pada tahun 2023. Para pejabat RBA menyatakan akan berkomitmen untuk melakukan apa yang
diperlukan guna memastikan inflasi kembali ke target.

Ditengah sentimen kenaikan harga BBM bersubsidi, pasar obligasi diperdagangkan cukup
ramai, dengan permintaan yang cukup tinggi pada seri 10 tahun dan long end.

• IHSG berpotensi melanjutkan penguatan
ditopang kenaikan harga komoditas. Investor
dapat consider untuk TAKE PROFIT saat indeks
tertahan di area 7,200. AVERAGING
ENTRY/SUBS dapat dilakukan di area support
7,070 & 6,975.

• Hari ini, USD/IDR dibuka pada level 14.855-
14.905 dan diperdagangkan pada rentang
14.860-14.910.

• Rekomendasi Bonds : FR96, FR97, INDON24, 
INDOIS24N (sesuai ketersediaan).


