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Ringkasan ekonomi  
global November 2022

Fed membuka peluang untuk  
kenaikan suku bunga yang lebih kecil

Data Zona Eropa menyiratkan suku bunga 
akan terus naik

inflasi konsumen  
di Oktober^

Ekonomi Jerman  
sebenarnya 
bertumbuh di kuartal 
ketiga, menurut 
perkiraan awal

Suku bunga acuan Inggris naik 
ke level tertinggi dalam 14 tahun 

Sangat
berbeda

keadaannya

Terakhir kali suku 
bunga di tingkat saat 
ini turun karena krisis 
keuangan

kenaikan suku 
bunga federal di 

bulan November...

...serial terkini  
dari kenaikan yang 

luar biasa...

...tetapi laju  
kenaikannya mungkin  
melambat mulai dari sini

Namun, Federal Reserve 
memperingatkan  
bahwa tingkat tertinggi  
suku bunga acuan bisa  
jadi lebih tinggi

Sekarang naik karena   
berkurangnya pasokan terkait Covid 
dan krisis energi yang menyebabkan 
dekade dengan inflasi yang tinggi

Inflasi konsumen 
jauh lebih tinggi dari 
yang diperkirakan 
bulan lalu, sedangkan 
pertumbuhan UE 
mungkin melambat 
namun tidak sebanyak 
yang diperkirakan

Sumber: Schroders Economics Group, Bank of England, 3 November 2022. 

Sumber: Schroders Economics Group, 2 November 2022. 

^Berdasarkan perkiraan awal terbaru dari Harmonised Index of 
Consumer Prices (HICP), sebagaimana yang digunakan untuk 
mengukur inflasi konsumen di blok mata uang tunggal.  
Sumber: Schroders Economics Group, eurostat, 31 Oktober 2022.
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