
2. PERTUMBUHAN EKONOMI JEPANG EKSPANSIF PADA Q2-22
Ekonomi Jepang pada kuartal II/2022 tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Ekonomi Jepang
tumbuh 3.5% year-on-year (yoy) pada kuartal II/2022, meningkat dari kuartal lalu 2.2% yoy.
Angka ini lebih tinggi dari proyeksi para analis yang memperkirakan ekonomi Jepang tumbuh
2.9%. Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal kebangkitan ekonomi akibat pandemi virus Corona
(Coronavirus Disease 2019/Covid-19).

4. PEMERINTAH INDONESIA BERENCANA MELARANG EKSPOR TIMAH
Presiden Joko Widodo kembali menekankan akan melarang ekspor logam timah, yang
bertujuan untuk menindak kerusakan lingkungan dan penyelundupan serta meningkatkan
penegakan pembayaran royalti dan pajak atas pengiriman. Menurut Fitch Solution, Indonesia
adalah produsen tambang timah terbesar kedua di dunia. Pada 2021, jumlah produksi tambang
timah Indonesia sebesar 83.000-ton atau 26% total produksi tambang dunia.

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam dokumen ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
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keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam informasi ini termasuk di mana kerugian yang timbul
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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 7-Sep 8-Sep %

IHSG 7,186.76 7,232.02 0.63 

LQ45 1,019.67 1,028.06 0.82 

S&P 500 3,979.87 4,006.18 0.66 

Dow Jones 31,581.28 31,774.52 0.61 

Nasdaq 11,791.90 11,862.13 0.60 

FTSE 100 7,237.83 7,252.43 0.20 

Hang Seng 19,044.30 18,854.62 (1.00)

Shanghai 3,246.29 3,235.59 (0.33)

Nikkei 225 27,430.30 28,065.28 2.31 

Source Refinitiv, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Kurs 8-Sep 9-Sep %

USD/IDR 14,900 14,895 (0.03)

EUR/IDR 14,819 14,959 0.94 

GBP/IDR 17,236 17,194 (0.24)

AUD/IDR 10,151 10,106 (0.44)

NZD/IDR 9,107 9,054 (0.57)

SGD/IDR 10,611 10,615 0.04 

CNY/IDR 2,148 2,144 (0.22)

JPY/IDR 105.92 103.58 (2.21)

EUR/USD 0.9959 1.0053 0.94 

GBP/USD 1.1583 1.1555 (0.24)

AUD/USD 0.6822 0.6792 (0.44)

NZD/USD 0.6120 0.6085 (0.57)

Bond 7-Sep 8-Sep %

INA 10yr (IDR) 7.18 7.14 (0.47)

INA 10yr (USD) 4.49 4.43 (1.47)

UST 10yr 3.26 3.24 (0.74)
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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 7,190 7,270 

ID 10 Y 7.18% 7.25%

US 10 Y 3.20% 3.34%

USD / IDR 14,850 14,910 

DJI Dev
Market

3,185 3,385 

FTSE Aspac
ex Jpn

3,155 3,300 

DJIM China 2,330 2,440 

1. SESUAI EKSPEKTASI PASAR, ECB MENAIKAN SUKU BUNGA 0.75%
European Central Bank (ECB) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75
basis poin (bps). Kenaikan tersebut sesuai dengan ekspektasi mayoritas pelaku pasar. Namun
dalam pernyataannya ECB memberikan sinyal bahwa ke depan kenaikan suku bunga acuan
masih akan terus dilanjutkan mengingat laju inflasi yang masih jauh dari sasaran target.

3. INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN INDONESIA PERIODE AGUSTUS
Keyakinan konsumen Indonesia meningkat pada Agustus 2022. Ini tercermin dari Indeks
Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2022 yang sebesar 124.7, atau lebih tinggi dibandingkan IKK
pada Juli 2022 yang sebesar 123.2. Selain meningkat, ini juga masih berada di zona optimistis
atau indeks di atas 100. Penguatan didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap
kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan.

5. FX & BONDS MARKET
Chairman The Fed, Jerome Powell, kembali menegaskan bahwa The Fed masih berkomitmen
kuat untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi. Dalam konferensi moneter tahunan Cato
Institute, Powell menegaskan kembali komitmen mereka untuk pengetatan moneter lanjutan,
yang kemudian dimaknai akan ada kenaikan suku bunga 0.75% pada pertemuan selanjutnya.

Obligasi pemerintah Republik Indonesia mayoritas menguat pada perdagangan Kamis. Imbal
hasil FR90 yang bertenor 5 tahun turun 12bps didorong oleh pembelian investor asing. FR91
dan FR96 yang bertenor 10 tahun juga masih ramai dibeli oleh investor.

• IHSG berpotensi menguat terbatas ditopang
rebound Wall Street dan harga komoditas,
serta kenaikan IKK. Investor dapat consider
untuk TAKE PROFIT saat indeks tertahan di area
7,200 - 7,300. AVERAGING ENTRY/SUBS dapat
dilakukan di area support 7,160 - 7,070.

• USD/IDR dibuka pada level 14.875-14.895 dan
diperdagangkan pada rentang 14.850-14.910.

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


