
2. KEBIJAKAN RUSIA TERKAIT GAS DAN MINYAK KEPADA EROPA
Presiden Rusia Vladimir Putin memberi peringatan ke dunia. Rusia menyatakan akan berhenti
menjual minyak ke negara-negara yang menetapkan batas harga pada Rusia. Dimana
sebelumnya Uni Eropa sedang melakukan pembahan mengenai pembatasan harga minyak
untuk memutus pendapatan Rusia. Selain minyak, Rusia juga memberi serangan baru pada gas,
terutama untuk pasokan Eropa. BUMN energi Rusia Gazprom memutuskan untuk menutup
lebih lama lagi pipa Nord Stream 1, yang mengalirkan gas menuju Jerman melalui Laut Baltik.

4. TINGKAT PRODUKSI BATUBARA INDONESIA
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara Indonesia
sampai pada September 2022 ini sudah mencapai 436.82 juta ton atau sudah 65.89% dari
target 663 juta ton. Sementara itu, realisasi penjualan batu bara sampai pada September 2022
ini sudah mencapai 290.50 juta ton. Pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas produksi
batubara, setelah harga kontrak acuan batu bara mencapai rekor tertinggi.
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1. SEKTOR JASA AMERIKA SERIKAT BERTUMBUH
Ditengah tekanan pasar akibat agresifitas The Fed, pasar modal AS mendapatkan kabar baik
dari ISM PMI bidang jasa yang naik ke posisi 56.9 di bulan Agustus 2022 lebih baik dari bulan
Juli di angka 56.7. Angka tersebut juga lebih tinggi dari konsensu di angka 55.1. Rilis ini kembali
menunjukkan aktivitas jasa di AS telah mengalami peningkatan sepanjang 4 bulan terakhir.

3. BANK SENTRAL AUSTRALIA KEMBALI MENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN
Bank sentral Australia menaikkan suku bunga mendekati level tertinggi selama delapan tahun
terakhir. Langkah ini diambil untuk mencoba menurunkan level inflasi. Reserve Bank of
Australia (RBA) menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 2.35%. RBA memperkirakan inflasi
Australia akan mencapai puncaknya pada 7.75% tahun ini.

5. FX & BONDS MARKET
AUD sempat menguat tipis menuju level 0.6830 menjelang pengumuman suku bunga. RBA
resmi mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin dari 1.85 persen menjadi
2.35 persen. Ini menjadi kenaikan kelima secara berturut-turut yang menandakan langkah
agresif RBA dalam menekan lonjakan inflasi.

Dari pasar obligasi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi baru berdenominasi
mata uang USD untuk tenor 5y dengan kupon 4.15%, tenor 10y kupon 4.65% , dan tenor 30y
dengan kupon 5.45%.

• IHSG berpotensi menguat terbatas ditopang
kenaikan harga komoditas & aliran dana asing.
Investor dapat consider untuk TAKE PROFIT
saat indeks tertahan di area 7,200 – 7,300.
AVERAGING ENTRY/SUBS dapat dilakukan di
area support 7,070& 6,975.

• Hari ini, USD/IDR dibuka pada level 14.900-
14.930 dengan rentang perdagangan 14.890-
14.950.

• Rekomendasi Bonds : FR97, FR92, FR75, FR83 
(sesuai ketersediaan).


