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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG kembali melemah tipis seiring dengan pelamahan nilai tukar 
rupiah terhadap AS Dollar menjelang Rapat pertemuan Dewan 
Gubernur BI . Bursa Saham Asia berhasil mempertahankan posisinya 
didorong stimulus positif. Bursa AS terlihat melemah dikarenakan 
para investor menunggu penyataan dari Bank Sentral AS.  

FX 
Kemarin Presiden Donald Trump mengatakan bahwa iya memikirkan untuk potensi penurunan pajak 
pendapatan untuk meredam kekhawatirkan pasar akibat perekonomian US. Pelemahan ekonomi 
merupakan berita buruk untuk Trump yang membawa dirinya maju untuk menjabat kedua kalinya di tahun 
2020.  Kebijakan moneter menjadi fokus esok hari dimana the Fed akan mengeluarkan notulensi rapatnya di 
bulan Juli. DIekspektasikan bahwa bank sentral US akan memotong suku bunganya di rapar bulan depan. 
EUR/USD naik 0.10% ke levek 1.1089. EUR naik dari penurunannya sebelumnbya setelah Perdana Mentri 
Itali, Giuseppe Conte, mengundurkan diri dari jabatannya. Sterling tetap fluktuatif akibat perselisihan antara 
Uni Eropa dan Inggris mengenai perbatasan Irlandia dalam kesepakatan Brexit. GBP/USD naik 0,11% ke level 
1,2138 setelah mencapai titik rendah sebelumnya di level 1,2072  
Bank Sentral Indonesia diperkirakan akan menjaga suku bunga acuannya di hari Kamis menurut consensus 
di Reuters. Dalam pemungutan suara tersebut, 17 dari 19 ekonom berekspektasi BI akan menjaga 7DRRR di 
level 5.75%. Hari ini USD/IDR diekspektasikan bergerak di level 14250-14275. 
 
Pasar Obligasi 
Penguatan USD terhadap mata uang major membawa tekanan pada obligasi pemerintah Indonesia 
walaupun volume aktifitas cukup rendah. Yield di semua tenor bergerak 1-4bps lebih tinggi.  Kurva 
bertambah curam akibat banyaknya pembeli obligasi tenor pendek menyusul diterbitkannya obligasi tenor 
2tahun PBS 14 sebanyak IDR 0.15T dari total jumlah yang masuk sebanyak IDR 6.462T.  
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG terkoreksi sebesar -0.016% tepatnya pada level 6,295.738. Investor 
Asing masih lanjut mencatat net sell sebesar Rp. 191.38 Miliar. Hanya 4 sektor yang diperdagangkan 
berakhir pada zona positif, sektor Infrastructure, Utilities and Transportation yang menguat sebesar +1.07%, 
Consumer Goods Industry naik sebanyak +0,77% dan sektor Manufacturing menigkat +0.42%. Sisa sektor 
yang diperdagangkan berakhir pada zona merah, sektor Agriculture melemah -1.31%, sektor Finance turun -
0.71% dan sektor Trade, Service and Investment mengalami penurunan -0,21%. Beberapa Index di Bursa 
Saham Asia berhasil mempertahankan posisinya pada zona positif didorong dengan stimulus positif dari 
perkembangan dari negosiasi perdagangan dan stimulus yang diberikan oleh China. Bursa Saham Amerika 
Serikat berakhir melemah, dikarenakan para investor masih menunggu penyataan dari Bank Sentral AS.  
  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

20-Aug-19 21-Aug-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,48 7,27 (2,83) 

Indonesia USD 10yr 2,79 2,87 2,76  

US Treasury 10yr 1,52 1,56 2,30  

Suku Bunga Bank Central Inflasi (yoy)* Inflasi (mom)* 

BI 7-Day RRR 5,75 3,32 0,31 

FED RATE 2,25 1,80 0,30 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 5,90 2,1407 

1 Mth 6,09 2,1942 

3 Mth 6,35 2,1756 

6 Mth 6,58 2,0520 

1 Yr 6,76 1,9878 

Bursa Saham Dunia 

  19-Aug 20-Aug %Change 

IHSG       6,296.72        6,295.74  -0.02% 

LQ 45           984.13            982.70  -0.15% 

S&P 500 (US)       2,923.65        2,900.51  -0.79% 

Dow Jones (US)    26,135.79     25,962.44  -0.66% 

Hang Seng (HK)    26,291.84     26,231.54  -0.23% 

Shanghai Comp (CN)       2,883.10        2,880.00  -0.11% 

Nikkei 225 (JP)    20,563.16     20,677.22  0.55% 

DAX (DE)    11,715.37     11,651.18  -0.55% 

FTSE 100 (UK)       7,189.65        7,125.00  -0.90% 

Cross Currencies 

  20-Aug-19 21-Aug-19 %Change 

USD/IDR               14.280                14.275  (0,04) 

EUR/IDR               15.845                15.841  (0,03) 

JPY/IDR               134,13                134,14  0,01  

GBP/IDR               17.268                17.370  0,59  

CHF/IDR               14.567                14.581  0,10  

AUD/IDR                9.677                 9.684  0,07  

NZD/IDR                 9.165                  9.160  (0,05) 

CAD/IDR               10.728                10.730  0,02  

HKD/IDR               10.312                  1.820  (82,35) 

SGD/IDR               10.275                10.311  0,35  

Major Currencies 

  20-Aug-19 21-Aug-19 %Change 

EUR/USD               1,1090                1,1098  0,07  

USD/JPY               106,65                106,42  (0,21) 

GBP/USD               1,2135                1,2168  0,27  

USD/CHF               0,9814               0,9790  (0,24) 

AUD/USD              0,6770               0,6784  0,21  

NZD/USD               0,6410                0,6417  0,11  

USD/CAD               1,3323                1,3304  (0,14) 

USD/HKD              7,8453               7,8427  (0,03) 

USD/SGD               1,3865                1,3845  (0,14) 

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen 

maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam laporan ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta 

seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang 

mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam 

laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan 

terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada laporan ini bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari laporan ini yang bisa dianggap dan atau 

untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen 

keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat 

keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang, 

didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab 

atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.” 

*Aug-19 

Kurs USD/IDR |  14.275  | Kurs EUR/USD |  1,1098  | 
IHSG per 20 Aug 2019 | 6,295.74 | 
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