
2. PERTUMBUHAN EKONOMI AUSTRALIA DIATAS EKSPEKTASI
Biro Statistik Australia, melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2022 sebesar 0.9%
secara kuartalan (QoQ). Sementara secara tahunan, perekonomian Australia tumbuh 3.6%
(yoy). Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar yang memprediksikan di 3.4%.
Pertumbuhan tersebut menjadi yang terbesar sejak 2011 karena Australia telah membuka
kembali perbatasan domestik maupun internasional sejak Covid-19 melanda.

4. CADANGAN DEVISA INDONESIA PERIODE AGUSTUS
Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa bulan Agustus. Dimana cadangan devisa
Indonesia sebesar US$ 132.2 miliar, sama dengan posisi akhir Juli. Perkembangan posisi
cadangan devisa pada Agustus 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa,
penerimaan devisa migas, di tengah kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan
dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

“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 6-Sep 7-Sep %

IHSG 7,233.16 7,186.76 (0.64)

LQ45 1,027.01 1,019.67 (0.72)

S&P 500 3,908.19 3,979.87 1.83 

Dow Jones 31,145.30 31,581.28 1.40 

Nasdaq 19,202.73 19,044.30 (0.83)

FTSE 100 3,243.45 3,246.29 0.09 

Hang Seng 27,626.51 27,430.30 (0.71)

Shanghai 12,871.44 12,915.97 0.35 

Nikkei 225 7,300.44 7,237.83 (0.86)

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 7-Sep 8-Sep %

USD/IDR 14,900 14,912 0.08 

EUR/IDR 14,819 14,864 0.30 

GBP/IDR 17,236 17,130 (0.61)

AUD/IDR 10,151 10,028 (1.22)

NZD/IDR 9,107 9,007 (1.09)

SGD/IDR 10,611 10,585 (0.24)

CNY/IDR 2,148 2,140 (0.38)

JPY/IDR 105.92 103.25 (2.53)

EUR/USD 0.9959 0.9989 0.30 

GBP/USD 1.1583 1.1512 (0.61)

AUD/USD 0.6822 0.6739 (1.22)

NZD/USD 0.6120 0.6053 (1.09)

Bond 6-Sep 7-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.13 7.18 0.63 

INA 10yr (USD) 4.46 4.49 0.65

UST 10yr 3.35 3.26 (2.57)
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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 7,195 7,284 

ID 10 Y 7.20% 7.21%

US 10 Y 3.25% 3.27%

USD / IDR 14,890 14,950 

DJI Dev
Market

3,190 3,378 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,095 3,300 

DJIM China 2,320 2,400 

1. UNI EROPA BERENCANA MEMBATASI HARGA MINYAK RUSIA
Ketua Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen, mengusulkan agar negara-negara UE menyetujui
pembatasan harga impor minyak dan gas Rusia. Hal ini untuk memberikan hukuman kepada
Rusia atas serangannya ke Ukraina. Meski begitu, Rusia mengatakan tidak akan mengekspor
minyaknya ke negara-negara yang mengusulkan harga sesuai price cap atau batas atas.

3. KINERJA EKSPOR CHINA MELAMBAT
Ekspor China tumbuh 7.1% pada Agustus dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut
melemah dibanding bulan Juli yang tumbuh sebesar 18%. Sedangkan Impor naik 0.3%, dibawah
dari perkiraan sebesar 1.1%. Neraca perdagangan China tersebut mengalami surplus
perdagangan sebesar $79.39 miliar pada bulan Agustus didorong oleh angka impor yang lebih
lemah, setelah mencatat rekor surplus perdagangan sebesar $101.26 miliar pada bulan Juli.

5. FX & BONDS MARKET
EUR kembali menguat setelah mengalami pelemahan yang cukup signifikan pada sesi
perdagangan kemarin. EUR menguat jelang pengumuman suku bunga ECB, yang diperkirakan
akan ada kenaikan sebesar 75 basis point. Tingkat inflasi yang terus menanjak menjadi
perhatian utama pengambil kebijakan dalam melakukan pengetatan moneter yang agresif.

Obligasi pemerintah Republik Indonesia (SBN) tenor 10 dan 30 tahun masih ramai diburu
investor pada perdagangan kemarin ditandai dengan turunnya yield. Misalnya yield SBN
berjangka waktu 30 tahun turun 1.6 bps menjadi 7.283%.

• IHSG berpotensi menguat setelah aksi profit
taking pada perdagangan kemarin. Kenaikan
harga komoditas & masuknya aliran dana asing
masih menjadi faktor utama penguatan.
Investor dapat consider untuk TAKE PROFIT
saat indeks menuju area 7,280 – 7,300.
AVERAGING ENTRY/SUBS dapat dilakukan di
area support 7,180 & 7,150.

• USD/IDR dibuka pada level 14.880-14.900 dan
diperdagangkan pada rentang 14.860-14920.

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


