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Suku Bunga Bank 
Central

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.60 (0.04)

FED RATE 0.25 5.40 0.40 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0749

1 Mth 3.5600 0.0879

3 Mth 3.7500 0.1268

6 Mth 3.9069 0.1571

1 Yr 4.0756 0.2614

Bursa Saham Dunia

12-Okt 13-Okt % Change

IHSG 6,486.27 6,536.90 0.78 

LQ 45 946.61 960.51 1.47 

S&P 500 (US) 4,350.65 4,363.80 0.30 

Dow Jones (US) 34,378.34 34,377.81 (0.00)

Hang Seng (HK) 24,962.59 - -

Shanghai (CN) 3,546.94 3,561.76 0.42 

Nikkei 225 (JP) 28,230.61 28,140.28 (0.32)

DAX (DE) 15,146.87 15,249.38 0.68 

FTSE 100 (UK) 7,130.23 7,141.82 0.16 

FX
GDP Inggris dirilis di angka 6.9%, di atas ekspektasi pasar 6.7, memberikan harapan akan
kemungkinan kenaikan suku bunga di Inggris dalam waktu dekat. Pagi ini rilis data tenaga kerja

Australia yang menunjukkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja lebih besar dari ekspektasi
138K vs 137.5 (ekspektasi). Spot USD/IDR bergerak sideways antara 14.210-14.225 kemarin, dan

ditutup di 14.218-14.223. Pagi ini USDIDR dibuka di rate 14,180-14,200.

Pasar Obligasi
INDOGB tidak berubah dengan minat beli yang lebih baik pada obligasi jangka panjang, di atas 10

tahun. Beberapa bank lokal mengambil untung di IND OGB 10 tahun bersama dengan UST 10 tahun
yang turun dari 1.6% menjadi 1.56%.

Pasar Saham
Global
Wall Street ditutup menguat, rebound dari koreksi selama 3 hari terakhir, Dow Jones stagnan di
34,377.81, sementara S&P 500 naik 0.3% ke 4,363.85 dan Nasdaq Composite naik 0.7% ke posisi

14,571.63. Inflasi September di AS tercatat tumbuh 0.4% secara bulanan dan 5.4% secara tahunan,
atau lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang memperkirakan angka pertumbuhan sebesar 0.3%

secara bulanan dan 5.3% secara tahunan. Kenaikan tersebut mengkonfirmasi hasil risalah meeting
The Fed yang mengindikasikan tapering akan dilakukan pada pertengahan November nanti.

Asia
Mayoritas bursa Asia ditutup menguat, seiring reaksi investor Asia terhadap rilis data perdagangan
China. Shanghai Composite China ditutup menguat 0.42% ke level 3,561.76, Straits Times Singapura

tumbuh 1.43% ke 3,156.42, dan KOSPI Korea Selatan naik 0.96% ke 2,944.41. Sedangkan Nikkei
Jepang ditutup melemah 0.32% ke level 28,140.28. Kegiatan ekspor China pada September tumbuh

menjadi 28.1%, dari Agustus lalu sebesar 25.6%. Sementara impor tercatat turun menjadi 17.6%
dari Agustus lalu sebesar 33.1%.

Indonesia
IHSG berhasil ditutup pada level psikologis baru, naik 0.78% ke 6,536.90, nilai transaksi mencapai
Rp 17.79 triliun dan asing net buy di pasar reguler Rp 1.24 triliun. Kenaikan IHSG terdorong oleh

saham dengan kapitalisasi pasar besar (big caps) yang mulai menguat setidaknya dalam sebulan
perdagangan. Disisi lain, kemarin Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan prospek

pertumbuhan ekonomi global, dibandingkan proyeksi bulan Juli lalu menjadi sebesar 5.9%.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

13-Okt 14-Okt % Change

USD/IDR 14,225 14,200 (0.18)

EUR/IDR 16,440 16,458 0.11 

JPY/IDR 125.45 125.09 (0.29)

GBP/IDR 19,369 19,400 0.16 

CHF/IDR 15,309 15,360 0.33 

AUD/IDR 10,447 10,475 0.27 

NZD/IDR 9,874 9,902 0.28 

CAD/IDR, 11,417 11,418 0.01 

HKD/IDR 1,828 1,825 (0.16)

SGD/IDR 10,497 10,519 0.20 

Major Currencies

13-Okt 14-Okt % Change

EUR/USD 1.1555 1.1590 0.30 

USD/JPY 113.39 113.52 0.11 

GBP/USD 1.3616 1.3662 0.34 

USD/CHF 0.9290 0.9245 (0.48)

AUD/USD 0.7343 0.7375 0.44 

NZD/USD 0.6942 0.6973 0.45 

USD/CAD 1.2459 1.2436 (0.18)

USD/HKD 7.7812 7.7797 (0.02)

USD/SGD 1.3551 1.3502 (0.36)

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

12-Okt 13-Okt %

INA 10yr (IDR) 6.26 6.27 0.14 

INA 10yr (USD) 2.56 2.50 (2.23)

UST 10yr 1.58 1.54 (2.54)
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HIGHLIGHT NEWS:

Inflasi September di AS tercatat tumbuh
0.4% secara bulanan dan 5.4% secara
tahunan, atau lebih tinggi dari perkiraan
ekonom


