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Mantan presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa klub Mar-a-Lago di Florida
miliknya sedang digerebek oleh "sekelompok besar" agen FBI. Hal seperti ini belum pernah terjadi pada
Presiden Amerika Serikat sebelumnya.” Pengumuman Trump tentang penggerebekan di rumahnya datang
saat dia mempertimbangkan tawaran untuk masa jabatan kedua sebagai presiden pada tahun 2024. Dia
masih mempertahankan cengkeraman yang kuat di basis konservatif partai Republik, menjadikannya
favorit alami dalam pemilihan capres dari partainya.
Trump berada di bawah tekanan menyusul kekalahannya dari Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020
atas upayanya untuk membalikkan hasil dan perannya dalam memicu serangan 6 Januari di US Capitol.
Dia juga menghadapi kritik setelah adanya laporan bahwa 15 kotak dokumen rahasia dari Gedung Putih termasuk beberapa yang ditandai "sangat rahasia" - telah ditemukan di rumahnya di Florida.
AS akan mengirimkan bantuan militer tambahan senilai USD1 bn ke Ukraina, bantuan peralatan terbesar
sejak dimulainya perang. Paket terbaru akan mencakup amunisi tambahan untuk sistem roket artileri
mobilitas tinggi (Himars), puluhan ribu butir amunisi artileri dan mortir, sistem anti-baju besi dan
kendaraan perawatan medis lapis baja. Termasuk paket ini, AS telah memberikan sekitar USD9,8 bn
bantuan keamanan ke Ukraina sejak presiden Joe Biden menjabat. Bantuan baru AS datang saat Kyiv
bersiap untuk melakukan serangan baru di selatan, di mana ia berharap untuk merebut kembali kota
Kherson dan mengakhiri penggunaan sungai Dnipro oleh Rusia sebagai penghalang alami.
Pfizer dan mitra Prancis Valneva telah memulai uji coba tahap akhir dari vaksin penyakit Lyme sebagai
bukti bahwa penyakit yang ditularkan melalui kutu menyebar dengan cepat ke seluruh AS dan Eropa.
Perusahaan-perusahaan itu mengatakan pada hari Senin bahwa mereka merekrut 6.000 orang berusia
lima tahun ke atas untuk uji coba fase 3 dari vaksin yang dikembangkan bersama, satu-satunya vaksin
penyakit Lyme yang menjalani tes pada manusia.
Penyakit Lyme disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi, yang ditularkan ke manusia melalui gigitan
kutu rusa yang terinfeksi. Ini biasanya menyebabkan ruam merah dan demam pada tahap awal tetapi, jika
tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk radang sendi, masalah jantung
dan peradangan otak. Pejabat kesehatan AS mengatakan alat baru untuk mencegah penyakit tick-borne
“sangat dibutuhkan” menyusul tiga kali lipat kasus yang dilaporkan di AS – sebagian besar adalah penyakit
Lyme – antara 2004 dan 2016.
India berusaha untuk membatasi pembuat ponsel pintar China dari menjual perangkat yang lebih murah
dari 12.000 rupee (USD150) untuk memulai industri domestiknya yang goyah, memberikan pukulan bagi
merek termasuk Xiaomi Corp. Langkah ini bertujuan untuk mendorong raksasa China keluar dari segmen
bawah pasar kedua dunia. -pasar ponsel terbesar, menurut orang yang mengetahui masalah ini. Itu
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bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran tentang merek-merek bervolume tinggi seperti Realme
dan Transsion yang meremehkan produsen lokal.
Hao Hong, direktur pelaksana dan kepala penelitian di Bocom internasional, bank terbesar kelima di China
mengatakan akan sangat optimis untuk mengharapkan ekonomi China tumbuh bahkan pada tingkat
tahunan 2% selama 10 tahun ke depan karena sector properti yang pernah panas kini mulai menurun.
Ketegangan politik yang sedang berlangsung dengan AS, terutama ancaman penghapusan saham China
dari bursa AS, adalah kekuatan luar biasa lainnya yang akan menekan ekuitas baik di daratan maupun di
Hong Kong, tambahnya.
Prospek pesimis Hong untuk pertumbuhan Tiongkok bertentangan dengan konsensus para ekonom. Dia
telah meninggalkan Bocom International hanya beberapa hari setelah akun media sosialnya ditutup
menyusul prediksi suram yang dia buat tentang ekonomi. Sementara masalah pasar perumahan dan
kebijakan Nol Covid telah menyebabkan Beijing hampir menyerah pada target pertumbuhan ekonomi
sekitar 5,5% pada tahun 2022, perkiraan median para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg menyerukan
pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun 2023 dan 5% pada tahun 2024.
Pembaruan pasar (Bloomberg). Saham dibuka turun di Asia pada hari Selasa dan obligasi pemerintah
menguat, sebuah pola yang mencerminkan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan ekonomi karena
bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi yang tidak terkendali. DOW +0,09%,
S&P500 -0,12%, NASDAQ -0,01%. FTSE +0,57%, DAX +0,84%. IHSG +0,03%, NIKKEI +0,26%, Hang Seng
-0,77%.
Rebound hampir 10% dalam saham global dari posisi terendah pasar bearish tampaknya telah berhenti
karena investor menunggu data inflasi AS yang akan dirilis Rabu. Angka-angka akan membentuk
pandangan tentang seberapa agresif Fed harus menaikkan biaya pinjaman dan apakah pergeseran ke
penurunan suku bunga akhir tahun depan adalah kemungkinan yang realistis.
Sorotan berita di dalam negeri (Bloomberg). Pemerintah mempertahankan surplus anggaran negara
hingga Juli bahkan ketika pengeluaran tumbuh lebih cepat karena subsidi energi yang lebih tinggi. Surplus
anggaran mencapai Rp106,1 tn per Juli, setara dengan 0,57% dari PDB. Rincian anggaran per Juli:
Penerimaan negara Rp1.551 tn, +21.2% YoY, Penerimaan pajak Rp1.028.5tn, +25.8% YoY.
Pendapatan bea dan cukai sebesar Rp185,1 tn, +17,7% YoY. Penerimaan bukan pajak di Rp337,1 tn, +11,4%
YoY. Belanja negara Rp1.444,8 tn, +13,7% YoY. Belanja subsidi sebesar Rp116,2 tn, +17,5% YoY. Pembayaran
kompensasi untuk bahan bakar dan listrik sebesar IDR104.8tn, +512,7% YoY. Pembiayaan APBN sebesar
Rp196.7tn, -16% YoY. Indonesia Melihat Defisit Anggaran Lebih Kecil di 3,92% dari PDB pada 2022.
(Dinsights) Surplus neraca perdagangan adalah USD 24,9 bn pada paruh pertama tahun 2022, terbesar
dalam sejarah. Lonjakan ekspor kelapa sawit, kenaikan harga batu bara, dan melemahnya nilai tukar rupiah
menjadi pendorong utama yang mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia.
(Bloomberg) Tesla telah mencapai kesepakatan senilai sekitar USD5 bn untuk mengamankan pasokan
nikel dari Indonesia selama lima tahun ke depan, upaya terbaru oleh pembuat kendaraan listrik untuk
mengamankan pasokan sendiri bahan baku penting untuk baterai. Kontrak tersebut melibatkan
perusahaan termasuk Zhejiang Huayou Cobalt dan akan membiarkan Tesla mendapatkan bahan baku
untuk baterai lithium-ion dari Taman Industri Morowali yang berfokus pada nikel.
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“Invest for the long haul. Don’t get too greedy and
don’t get too scared.” --Shelby M.C. Davis
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