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Selamat pagi, syukurlah hari ini hari Jumat. Jaksa Agung Merrick Garland mengungkapkan bahwa dia
secara pribadi menyetujui surat perintah untuk mengeledah properti Mar-a-Lago milik Trump pada hari
Senin. Departemen kehakiman sejauh ini belum mengungkapkan alasan penggeledahan itu - tetapi surat
perintah yang tidak disegel itu bisa. Trump memiliki waktu hingga Jumat untuk menolak penyegelan itu atau dapat merilis rincian surat perintah itu sendiri. Pencarian FBI hari Senin diyakini terkait dengan
penyelidikan apakah mantan presiden menghapus catatan rahasia dan materi sensitif dari Gedung Putih.
Presiden Joe Biden sedang mempersiapkan rencana untuk mencalonkan kembali setelah pemilihan
kongres paruh waktu November, menurut beberapa nara sumber, menyiapkan potensi pertandingan
ulang 2024 dengan mantan Presiden Donald Trump. Tekad Biden untuk mencalonkan diri kedua kalinya
semakin keras bahkan ketika jajak pendapat yang menunjukkan sebagian besar Demokrat lebih memilih
kandidat selain presiden yang berusia 79 tahun itu. Tetapi mereka yang dekat dengan Biden
menggambarkannya sebagai dukungan dari kemenangan legislatif, ekonomi dan kebijakan luar negeri
baru-baru ini dan berkomitmen untuk kembali menolak Trump kembali ke Kantor Oval.
Juri federal di Chicago memutuskan dua mantan pedagang logam JPMorgan bersalah atas tuduhan
memanipulasi pasar logam, memberikan kemenangan parsial kepada jaksa pada akhir persidangan selama
sebulan. Michael Nowak, mantan kepala meja trading logam global JPMorgan, dan Gregg Smith, yang
bekerja sebagai trader dan direktur eksekutif di New York, masing-masing dihukum karena spoofing,
penipuan komoditas, dan percobaan manipulasi harga.
Spoofing, yang dilarang di AS pada tahun 2010 oleh Dodd-Frank Act, adalah praktik menempatkan dan
menarik pesanan beli dan jual dengan cepat untuk menciptakan kesan permintaan yang salah. Namun, juri
membebaskan Smith, Nowak dan terdakwa ketiga, Jeffrey Ruffo, yang bekerja di bidang penjualan, dari
tuduhan konspirasi dan pemerasan di bawah Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, atau
Rico, undang-undang federal yang disahkan lebih dari 50 tahun lalu yang dimaksudkan untuk
menargetkan perusahaan kriminal terorganisir.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia mendukung gagasan pipa gas baru yang menghubungkan
Portugal dan Spanyol ke Eropa tengah melalui Prancis, dengan mengatakan itu akan sangat meningkatkan
keamanan energi Eropa. Dia tidak merinci proyek yang dia maksud tetapi Spanyol dan Portugal telah
menekan Prancis untuk menghidupkan kembali pipa gas yang direncanakan melintasi Pyrenees timur,
yang dihentikan pada 2019 setelah perlawanan dari Paris. Madrid ingin Komisi Eropa mendanai proyek
tersebut.
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Kurangnya jaringan pipa alternatif telah diidentifikasi oleh UE sebagai hambatan besar dalam upayanya
untuk menghentikan benua dari gas Rusia. Brussels telah menyatukan infrastruktur energi blok itu,
menghilangkan kemacetan dan mengakhiri penundaan proyek pipa, sebagai prioritas.
Bank Sentral Argentina pada hari Kamis menaikkan suku bunga acuan 9,5 poin persentase ke level
tertinggi hampir tiga tahun di 69,5%. Itu mengikuti peningkatan 8 poin persentase hanya dua minggu lalu.
Langkah bank datang sesaat sebelum rilis data pemerintah yang menunjukkan harga di Argentina – tidak
asing dengan inflasi tinggi – melonjak 7,4% pada Juli dari bulan sebelumnya. Itu adalah peningkatan
bulanan terbesar dalam dua dekade, menandai kenaikan dari 5,3% pada bulan Juni. Tahun-ke-tahun,
inflasi melonjak ke 71,0% bulan lalu, naik dari 64% di bulan Juni, tanda lebih lanjut ketidakseimbangan
dalam ekonomi dan gejolak keuangan menuntut banyak korban pada ekspektasi harga.
Ping An Insurance Group tidak yakin dengan kasus HSBC Holdings Plc terhadap usulan spin-off dari
operasinya di Asia, dengan alasan pemberi pinjaman membutuhkan perubahan yang mendesak dan
radikal. Perusahaan asuransi memperkirakan spin-off akan menghasilkan nilai pasar tambahan sebesar
USD25 miliar hingga USD35 miliar, melepaskan USD8 miliar dalam kebutuhan modal, dan menghemat
biaya kantor pusat dan infrastruktur. HSBC percaya bahwa HSBC hanya menekankan sisi negatif dan
tantangan dari pemisahan bisnis.
Posisi perusahaan China menggarisbawahi perbedaan pendapat yang terus berlanjut antara HSBC dan
pemegang saham terbesarnya. Ini menunjukkan bahwa Ping An tidak mungkin mengalah dalam
kampanyenya untuk perubahan, menandai bulan-bulan lebih banyak ketidakpastian dan gejolak bagi
pemberi pinjaman terbesar di Eropa.
Pembaruan pasar (Bloomberg). Saham di Asia ditetapkan untuk awal yang beragam pada hari Jumat
menyusul lonjakan hasil Treasury di tengah ketidakpastian yang sedang berlangsung tentang seberapa
jauh Federal Reserve harus mendongkrak suku bunga untuk memastikan inflasi yang tinggi bisa ditekan.
DOW +0,08%, S&P500 -0,07%, NASDAQ -0,58%. FTSE -0,55%, DAX -0,05%. IHSG +1.05% menjadi
7.160.39, NIKKEI tidak berubah, Hang Seng +2.40%.
Sorotan berita di dalam negeri (Bloomberg). Inflasi global yang tinggi, pengetatan moneter yang agresif
dan risiko resesi mendorong para ekonom untuk merevisi perkiraan ekonomi Indonesia untuk sisa tahun
ini. Analis menaikkan proyeksi inflasi untuk kuartal ketiga dan keempat hampir satu poin persentase penuh
menjadi 5% dan 5,15%, masing-masing, perkiraan median dari survei bulanan terbaru Bloomberg
menunjukkan. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk periode tersebut sedikit lebih tinggi,
sambil mempertahankan pertumbuhan setahun penuh dengan prospek tidak berubah di 5,2%.
(Bloomberg) Dana, yang didukung oleh Grup Ant dari China, telah mengumpulkan USD250 juta dari
konglomerat lokal Sinar Mas dan Lazada milik Alibaba untuk berekspansi di negara asalnya. Perusahaan
berusia lima tahun itu akan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan
meluncurkan lebih banyak layanan keuangan di salah satu pasar fintech dengan pertumbuhan tercepat di
dunia, kata Chief Executive Officer Vince Iswara kepada Bloomberg News. Nilai pembayaran digital di
Tanah Air sudah melampaui transaksi kartu kredit dan debit di Indonesia, menurut data Bank Indonesia.
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"Friday is my second favorite F word. Food is my first"
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