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Suku Bunga Bank 
Central

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.59 0.03 

FED RATE 0.25 5.30 0.30 

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0714

1 Mth 3.5594 0.0851

3 Mth 3.7500 0.1323

6 Mth 3.9069 0.1554

1 Yr 4.0756 0.2296

Bursa Saham Dunia

24-Sep 27-Sep % Change

IHSG 6,144.82 6,122.50 (0.36)

LQ 45 866.25 861.31 (0.57)

S&P 500 (US) 4,455.48 4,443.11 (0.28)

Dow Jones (US) 34,798.00 34,869.37 0.21 

Hang Seng (HK) 24,192.16 24,208.78 0.07 

Shanghai (CN) 3,613.07 3,582.83 (0.84)

Nikkei 225 (JP) 30,248.81 30,240.06 (0.03)

DAX (DE) 15,531.75 15,573.88 0.27 

FTSE 100 (UK) 7,051.48 7,063.40 0.17 

FX
Imbal hasil US Treasury 10 tahun melanjutkan kenaikannya hingga melewati level 1.5% di awal
minggu ini didukung oleh data ekonomi yang solid dan reaksi pasar terhadap komentar dari

beberapa pejabat The Fed yang bergeser ke arah kebijakan yang lebih hawkish. Di awal Minggu
USD/IDR dibuka di level 14,250-14,260 dan Spot ditutup di level 14,260-14,268. Hari ini USD/IDR

dibuka di level 14,265-14,275 dan prediksi akan bergerak dikisaran 14,250-14,290.

Pasar Obligasi
Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia naik 2-5bps dihampir semua tenor. Tidak ada aksi jual,
tetapi imbal hasil secara bertahap naik lebih tinggi. Hari ini akan dilelang dengan target IDR 12

triliun, dan hal yang menarik untuk diperhatikan mengingat terlihat trend turun dari 2 lelang
terakhir. Dari dalam negeri, fokus masih mengejar obligasi jangka pendek dari 3 hingga 5 tahun.

Pasar Saham
Global
Wall Street ditutup bervariasi,dimana S&P 500 dan Nasdaq terkoreksi, Dow Jones naik 0.21% ke

34,869.37, S&P 500 turun 0.28% ke 4,443.11 dan Nasdaq Composite turun 0.52% ke 14,969.97.
Perhatian investor tertuju pada kebijakan fiskal AS mengenai pembahasan pada tagihan

infrastruktur senilai US$ 1 triliun yang akan dilakukan pada minggu ini. Dimana batas waktu 30
September untuk pendanaan lembaga pemerintahan, dapat memaksa dilakukan goverment

shutdown yang kedua dalam periode tiga tahun terakhir.

Asia
Bursa Asia ditutup bervariasi pada perdagangan Senin (27/9). Indeks Hang Seng Hong Kong ditutup

naik 0.07% ke level 24,208.78, Straits Times Singapura tumbuh 1.27% ke 3,100.3, dan KOSPI Korea
Selatan terapresiasi 0.27% ke 3,133.64. Di lain sisi, bank sentral China kembali menyuntik dana

sebesar 100 miliar yuan (US$ 15,47 miliar) atau sekitar Rp 220 triliun ke perekonomian pada hari
ini. Dengan demikian sejak pekan lalu, total dana likuiditas yang disuntikan sebesar 320 miliar yuan.

Indonesia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menurun 22.32 poin atau 0.36% di level 6,122.49
pada penutupan kemarin. IHSG masih berada dalam fase konsolidasi jangka panjang karena

sentimen yang mampu menggerakan pasar masih minim. Sementara itu, Kenaikan harga minyak
dunia mencapai posisi tertinggi dalam periode 3 tahun terakhir. Harga minyak jenis Brent

diprediksi tembus USD90/barel naik dari hari sebelumnya sebesar USD80/barel.

Source Refinitif, CNBC, Kontan, Ipotnews, DailyFx

Cross Currencies

27-Sep 28-Sep % Change

USD/IDR 14,270 14,270 0.00 

EUR/IDR 16,732 16,680 (0.31)

JPY/IDR 128.97 128.45 (0.40)

GBP/IDR 19,520 19,547 0.14 

CHF/IDR 15,429 15,399 (0.19)

AUD/IDR 10,404 10,393 (0.11)

NZD/IDR 10,038 10,009 (0.28)

CAD/IDR, 11,312 11308 (0.03)

HKD/IDR 1,833 1,834 0.02 

SGD/IDR 10,559 10,533 (0.24)

Major Currencies

27-Sep 28-Sep % Change

EUR/USD 1.1725 1.1689 (0.31)

USD/JPY 110.66 111.09 0.39 

GBP/USD 1.3681 1.3700 0.14 

USD/CHF 0.9249 0.9267 0.19 

AUD/USD 0.7289 0.7283 (0.08)

NZD/USD 0.7033 0.7016 (0.24)

USD/CAD 1.2616 1.2619 0.02 

USD/HKD 7.7841 7.7827 (0.02)

USD/SGD 1.3515 1.3548 0.24 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

24-Sep 27-Sep %

INA 10yr (IDR) 6.10 6.11 0.13 

INA 10yr (USD) 2.19 2.23 1.50 

UST 10yr 1.45 1.49 2.48 
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HIGHLIGHT NEWS:
Bank sentral China kembali menyuntikan
dana sebesar 100 miliar yuan (US$ 15,47 
miliar) atau sekitar Rp 220 triliun ke
perekonomian China


