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Indikator 
Posisi Terakhir 

(29/6) 

Perubahan (%) 

Harian Ytd 

Nilai Tukar/USD 

YEN  136,59  (0,33) (30,16) 

BAHT  35,20  (0,26) (17,84) 

KRW  1.299,50  (1,23) (17,41) 

EURO  0,96  (0,76) (16,07) 

PESO  55,07  (0,59) (14,63) 

MYR  4,40  (0,05) (8,86) 

INR  78,97  (0,25) (8,54) 

RUPIAH  14.850,00  (0,09) (6,28) 

SGD  1,39  (0,43) (5,18) 

YUAN  6,70  0,11  (3,76) 

Pasar Modal 

KOSPI  2.377,99  (1,82) (20,14) 

S&P 500  3.818,83  (0,07) (19,88) 

MSCI ASIA  660,11  (1,70) (16,37) 

DJIA  31.029,31  0,27  (14,61) 

SHANGHAI  3.361,52  (1,40) (7,64) 

KLCI  1.451,48  (0,22) (7,40) 

NKY  26.804,60  (0,91) (6,90) 

HANGSENG  21.996,89  (1,88) (5,99) 

FTSE 100  7.312,32  (0,15) (0,98) 

STI  3.134,87  (0,17) 0,36  

JCI  6.942,35  (0,77) 5,48  

Komoditas 

OIL BRENT  116,26  (1,46) 49,47  

COAL  380,00  (3,43) 124,06  

CPO  1.150,48  (1,74) (7,28) 

GOLD  1.817,73  (0,13) (0,63) 

NICKEL  23.773,00  2,66  14,53  

Bond   

FR86 (5 th)  6,16 (14 bps) 124 bps 

FR87 (10 th)  7,25 (5 bps) 99 bps 

FR88 (15 th)  7,32  6 bps 101 bps 

FR83 (20th)  7,22  (2 bps) 34 bps 

Indikator Lain 

UST 10Y 3,09  (8,24 bps)  158 bps 

DXY 105,11 0,57  9,86  

CDS 5Y 127,42  19,22 bps   52,13 bps  

NDF 1M 14.876 (0,20) (4,20) 

NDF 3M 14.917 (0,21) (4,13) 

• Bursa saham Wall Street ditutup bervariasi pada hari Rabu (29/6). Indeks 

Dow Jones menguat 0,27 persen ke level 31.029,31. Sementara itu, indeks 

Nasdaq Composite melemah tipis 0,03 persen ke level 11.177,89 dan indeks 

S&P 500 melemah 0,07 persen ke level 3.818,83, dipimpin oleh penurunan 

sektor energi. Sentimen pasar lainnya masih seputar kekhawatiran atas resesi 

dan strategi the Fed yang menempatkan risiko inflasi di atas pertumbuhan 

ekonomi. Pelaku pasar saat ini memperkirakan kenaikan suku bunga the Fed 

sebesar 75 bps pada bulan Juli. (Kontan dan Trading Economics) 

• Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan hari Rabu (29/6) 

karena kenaikan persediaan di Amerika Serikat. Selain itu, kekhawatiran akan 

perlambatan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia mendorong penurunan 

prospek permintaan minyak. Harga minyak mentah berjangka Brent melemah 

1,46 persen ke level US$116,26 per barel, sementara minyak WTI melemah 1,77 

persen ke level US$109,78 per barel. Lebih lanjut, harga minyak juga tertekan 

oleh kenaikan indeks Dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya ke level 

tertinggi sejak mencapai level tertinggi 19 tahun pada pertengahan Juni silam. 

(Market Bisnis) 

• Ekonomi Amerika Serikat terkontraksi 1,6 persen (qoq) pada Q1-2022, 

melebihi perkiraan konsensus dengan penurunan 1,5 persen. Ini merupakan 

kontraksi pertama sejak resesi tahun 2020 lalu yang disebabkan oleh pandemi 

Covid-19. Resesi kali ini didorong oleh defisit perdagangan, kendala pasokan, 

kekurangan pekerja, dan inflasi yang tinggi.  Lebih lanjut, impor AS melonjak 

lebih dari yang diperkirakan (18,9% vs 18,3%), sementara ekspor turun lebih 

rendah (-4,8% vs -5,4%). (Trading Economics) 

• Inflasi tahunan di Jerman turun menjadi 7,6 persen pada Juni 2022 dari 

7,9 persen pada Mei 2022 yang merupakan angka tertinggi sejak reunifikasi 

Jerman. Perkiraan awal bulan Juni tersebut juga lebih rendah dibandingkan 

perkiraan pasar sebesar 8 persen karena adanya kebijakan pemerintah untuk 

meredam kenaikan harga bahan bakar mulai 1 juni, termasuk pemotongan 

pajak untuk bensin dan solar. Secara bulanan, inflasi Jerman naik tipis 0,1 

persen, terendah dalam tujuh bulan. Hal ini meningkatkan harapan bahwa 

inflasi akhirnya memuncak dan akan mulai melambat di negara-negara 

Kawasan Euro. (Trading Economics) 
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Berita Global 

 

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan fungsi intermediasi perbankan 

pada Mei 2022 terus meningkat di tengah kenaikan vulnerability 

ekonomi global. Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 9,03 persen 

(yoy) didorong oleh peningkatan kredit UMKM dan ritel. Berdasarkan 

sektornya, kredit sektor manufaktur mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu 

sebesar 12,4 persen (mtm) kemudian disusul sektor perdagangan yang naik 12,1 persen (mtm).  Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 

Mei 2022 mencatatkan pertumbuhan 9,93 persen (yoy), didorong oleh kenaikan giro. (OJK) 

• Dari sektor IKNB, OJK mencatat penghimpunan premi sektor asuransi meningkat dengan penghimpunan premi Asuransi Jiwa 

bertambah Rp9,4 triliun, serta Asuransi Umum bertambah Rp13,1 triliun hingga Mei 2022. Selain itu, Financial Technology Peer To Peer 

(P2P) lending pada Mei 2022 juga mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 84,7 persen (yoy), meningkat Rp1,49 triliun, 

dengan pembiayaan hingga Mei 2022 menjadi Rp40 triliun. Sementara itu, piutang pembiayaan tercatat tumbuh 4,5 persen (yoy) menjadi 

Rp379 triliun pada Mei 2022. (OJK) 


