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MAKROEKONOMI 

− Pemerintah menaikkan harga BBM karena 
harga minyak dan konsumsi meningkat; 
namun mengalokasikan lebih banyak         
anggaran subsidi untuk keluarga                    
berpenghasilan rendah.  

− APBN 8M22 mencatatkan surplus sebesar 
Rp107,4 triliun atau +0,6% dari PDB. Surplus 
perdagangan Agustus tercatat sebesar 
USD5,76 miliar.  

− BI menaikkan suku bunga sebesar 50bps 
(lebih tinggi dari ekspektasi konsensus    
yaitu 25bps) menjadi 4,25% sebagai langkah 
pre-emptive dan front loading akan kenaikan 
inflasi dan penguatan dollar. Inflasi di bulan             
September meningkat 5,95%YoY/+1,17%MoM. 

 

 

SAHAM OBLIGASI 

− IHSG turun 1,9% dalam satu bulan terakhir dengan 
net foreign buy sekitar Rp 3 triliun. Selama sebulan, 
IHSG mencatatkan rekor tertinggi barunya di 7.377 
ditopang oleh neraca perdagangan yang kuat dan 
inflasi yang terkendali. Rally indeks didorong oleh        
inflow asing yang mengapresiasi solidnya perekonomian 
Indonesia di tengah gejolak global. Asing melakukan aksi 
ambil untung dan menjadi net seller pada minggu          
terakhir bulan September karena IDR terdepresiasi           
ke level 15.250 terhadap USD. Hanya 2 sektor yang         
membukukan kinerja bulanan positif: IDXHealthcare 
(+4,3%) dan IDXEnergy (+1,1%) karena investor berbalik 
defensif dan mencari proxy dari harga komoditas yang 
lebih tinggi dan dollar yang lebih kuat. Sektor berkinerja 
terendah adalah IDXTechnology (-11%) dalam kondisi 
suku bunga yang lebih tinggi.  

− Pasar global jatuh karena negara-negara bertarung 
dengan inflasi yang tinggi dan kebijakan suku bunga 
acuan yang lebih tinggi. Beberapa bank sentral dan 
pasar memangkas proyeksi pertumbuhan di tengah     
siklus pengetatan ini. Apresiasi DXY menekan mata uang 
lainnya dan menyebabkan koreksi di pasar saham dan 
obligasi global. 

− Kami tetap positif namun berhati-hati di saham 
didukung oleh fundamental reform & recovery story 
yang masih baik. Namun, kami memperkirakan             
berlanjutnya volatilitas di pasar menyusul  kekhawatiran 
akan resesi global dengan kondisi inflasi yang lebih tinggi 
dan situasi geopolitik. Tekanan pada Rupiah juga dapat 
menambah tekanan pada pasar saham meskipun kami 
berpikir bahwa Bank Indonesia dapat melakukan          
intervensi dan memberikan support bila diperlukan.  

 

 

 

− Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 
tenor 10 tahun meningkat 24,6 bps menjadi 
7,373% dibandingkan bulan sebelumnya.  
Sebagai perbandingan, imbal hasil the US          
10-year treasury note meningkat sebesar           
63,1 bps menjadi 3,829%. The Fed menaikkan 
suku bunga sebesar 75bps menjadi 3-3,25%, 
dimana Fed telah meningkatkan 300bps YTD. 
Sebagian besar peserta FOMC mengharapkan 
peningkatan lebih lanjut di FY22 menjadi           
4,25-4,5% (perkiraan rata-rata 4,4%) dan           
kenaikan 25bps lainnya menjadi 4,5 -4,75% 
(perkiraan median 4,6%) FY23. Imbal hasil          
Indonesia 10-years USD global bond sebesar 
5,22%. IDR terdepresiasi sebesar 2,76% menjadi 
15.253 vs USD. 

− Inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan suku  
bunga masih menjadi tantangan bagi pasar 
obligasi meskipun kami berpikir  bahwa        
sentimen negatif sebagian besar telah               
diperhitungkan, yang tercermin oleh arus 
keluar asing yang besar secara YTD. Namun, 
risiko inflasi juga akan membatasi upside        
pada saat ini, oleh  karenanya, kami tidak  
memperkirakan rally yang signifikan di pasar 
obligasi dalam jangka pendek.  
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