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Lanjut tertekan. Pasar saham AS kembali diperdagangkan melemah di tengah variatifnya sentimen, menyusul cetak PDB 
yang positif namun juga disertai dengan laporan pendapatan perusahaan yang mengecewakan. PDB AS tumbuh 2,6% 
QoQ (annualized) di kuartal ke-3 menyusul kontraksi di dua kuartal sebelumnya, mengalahkan estimasi pasar untuk 
pertumbuhan 2.0%. Terelapas begitu, sentimen berangsur melemah menyusul berbagai pendapatan perusahaan 
teknologi berkapitalisasi besar yang mengecewakan. Amazon turun 21% dalam sesi after hours trading, menyusul 
panduan penjualan Q4 yang yang lebih lemah, menambah prospek sektor teknologi yang mengecewakan di keseluruhan 
minggu ini. S&P 500 dan dan Nasdaq masing-masing turun 0,61% dan 1,63%. Imbal hasil pada US Treasury tenor 10-
tahun turun 7,79bps menuju level 3,92%.  
 

Naik 75bps. Bank Sentral Eropa (ECB) meningkatkan suku bunga acuan sebesar 75bps untuk kedua kalinya berturut-turut 
menjadi 1,5% - level tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir. Suku bunga ECB telah berada di tingkat negatif - di 
bawah 0% - selama delapan tahun sebelum naik pada bulan Juli lalu. Bank sentral mensinyalkan bahwa telah terdapat 
kemajuan dalam upaya menekan inflasi, namun, juga akan tetap berhati-hati terhadap prospek pelemahan ekonomi. 
Meskipun demikian, para pejabat ECB menekankan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut masih akan berlangsung 
kedepannya sejalan dengan upaya melawan inflasi yang “masih terlalu tinggi.”  
 

Investasi iklim. Climate Investment Fund (CIF), investor multilateral terkemuka di negara berkembang, mengatakan akan 
mengalokasikan USD 500 juta untuk membantu Indonesia beralih dari pembangkit listrik tenaga batu bara ke energi 
terbarukan. CIF yang berafiliasi dengan bank dunia akan bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) milik 
negara dan perusahaan swasta untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara. 
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CATATAN PENTING: Informasi ini hanya berupa informasi umum dan tidak dibuat sehubungan dengan keadaan keuangan pihak manapun, sehingga 
mungkin tidak sesuai untuk investasi oleh semua investor. Informasi ini tidak boleh dipublikasikan, diedarkan, direproduksi atau didistribusikan secara 
keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. Informasi ini bukan dan tidak seharusnya dianggap 
sebagai suatu penawaran penjualan atau suatu ajakan untuk membeli suatu produk investasi tertentu, dan tidak seharusnya dianggap sebagai suatu 
nasihat investasi, serta tidak bertujuan untuk membentuk suatu dasar keputusan investasi. Informasi ini dipersiapkan oleh Bank dari sumber referensi 
yang dianggap dapat dipercaya oleh Bank. Namun demikian, Bank tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan semua proyeksi, pendapat atau fakta-
fakta statistik lainnya yang tercantum dalam informasi ini. Investor harus menetapkan sendiri setiap keputusan investasi sesuai dengan kebutuhan dan 
strategi investasi dengan mempertimbangkan antara lain peraturan perundang-undangan, pajak, dan akuntansi. Bank maupun setiap karyawannya 
tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul akibat suatu keputusan investasi yang hanya 
didasarkan pada Informasi ini. Pencantuman data kinerja masa lalu hanya untuk asumsi perhitungan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjamin 
kinerja di masa datang. Semua investasi di pasar mata uang mengandung risiko pasar, nilai tukar, dapat berubah setiap saat dan dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yang mempengaruhi pasar mata uang secara keseluruhan.Investor dapat mencari nasihat dari penasihat keuangan mengenai kesesuaian 
produk investasi dengan mempertimbangkan tujuan investasi, situasi keuangan atau kebutuhan khusus sebelum membuat komitmen untuk membeli 
produk investasi. Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 
Treasury Advisory atau Relationship Manager (RM) anda. PT. Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dan merupakan peserta penjaminan LPS.  
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