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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG melanjutkan pelemahan menuju level 6.239,24 setelah 
melewati pergerakan yang bervariasi sepanjang sesi 
perdagangan. BI memangkas 7DRR sebesar 25 Bps ke level 
5.50%. Investor masih menantikan arah Kebijakan The Fed 
dalam Simposium Jackson Hole. 

FX 
USD turun kemarin setelah data menunjukkan penurunan di sektor manufaktur dan jasa, dimana bisnis masih 
mengkhawatirkan kesehatan perekonomian US. US Dollar Index ditutup di level 98.28, turun 0.02.  HIS PMI 
jasa manufaktur untuk bulan Agustus menunjukkan level 49.9, meleset dari ekspektasi di level 50.5, 
sementara PMI sektor jasa berada di level 50.9, dibandingkan ekspektasi di level 52.8. Departemen 
Ketenagakerjaan US mengeluarkan data US Initial claims state unemployment benefits , dimana angka 
tersebut turun 12,000 ke 209,000 di akhir minggu ini. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan yang 
diekspektasikan. Sterling kembali menguat sertelah Menteri Jerman, Angela Merkel, memberikan sinyal 
bahwa kemungkinan menemukan solusi permasalahan Irlandia sebelum UK meninggalkan Uni Eropa tanggal 
31 Oktober masih ada. GBP/USD naik 1% ke level 1.2239, sementara EUR/USD tidak banyak berubah di level 
1.1077.  
Bank Sentral Indonesia memotong suku bunga acuannya sebanyak 25bps untuk kedua kalinya selama 2 bulan 
kemarin ke level 5.5%. Ketika pemerintah ditanyakan mengenai kemungkinan pemotongan suku bunga, BI 
mengatakan akan menggunakan cara yang beragam termasuk mencari alternative lain di peraturan pinjaman 
dan likuiditas. BI menjaga outlook pertumbuhan GDP 2019 di bawah midpoint di kisaran level 5.0%5.4%, 
sementara outlook tahun 2020 di level 5.1%-5.5%.   
 
Pasar Obligasi 
Setelah BI menurunkan suku bunganya sebanyak 25bps ke level 5.5%, harga obligasi naik sesaat namun 
segera berbalik arah menyusul aksi jual dari pihak asing. Yield obligasi tenor pendek menyempit 5bps, 
sementara tenor 15y menyempit 3bps. Obligasi seri FR78 menjadi seri yang sangat aktif, tidak bergerak di 
level 7.25%  Banyak aksi profit taking setelah sebelumnya pasar berekspektasi BI akan menahan suku 
bunganya di meeting kemarin. Saat ini semua terfokus pada rapat Jackson Hole di akhir minggu ini. Secara 
keseluruhan, obligasi menyempit 3-5bps.  
 
Pasar Saham 
IHSG dibuka melemah dan terdorong kearah positif setelah pengumuman pemangkasan BI 7DRR, tetapi 
ditutup melemah 0.22% dimana investor asing melanjutkan aksi jual saham Indonesia. IHSG ditutup merah 
dengan turun 13.72 poin ke level 6239.24 setelah melewati pergerakan yang bervariasi sepanjang sesi 
perdagangan. Saham-saham sektor pertanian (+1.61%) dan Keuangan (+0.29%) memimpin penguatan indeks 
sektoral. Indeks Nikkei (+0.16%) dan TOPIX (+0.20%) dibuka pada zona positif seiring sesi perdagangan saham 
di AS yang kurang menggairahkan melihat kehati-hatian investor sebelum pidato ketua Federal Reserve 
Jerome Powell di KTT dimana sebelumnya tiga pembuat kebijakan Federal Reserve menyuarakan penolakan 
mereka terhadap anggapan bahwa ekonomi AS membutuhkan suku bunga yang lebih rendah.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

22-Aug-19 23-Aug-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.16 7.20 0.52  

Indonesia USD 10yr 2.89 2.94 1.59  

US Treasury 10yr 1.59 1.62 1.64  

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

BI 7-Day RRR 5.50 3.32 0.31 

FED RATE 2.25 1.80 0.30 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 5.90 2.1271 

1 Mth 6.10 2.1452 

3 Mth 6.34 2.1322 

6 Mth 6.56 2.0425 

1 Yr 6.72 1.9732 

Bursa Saham Dunia 

  20-Aug 21-Aug %Change 

IHSG 6,252.97  6,239.25  -0.22% 

LQ 45 971.55  972.38  0.09% 

S&P 500 (US) 2,924.43  2,922.95  -0.05% 

Dow Jones (US) 26,202.73  26,252.24  0.19% 

Hang Seng (HK) 26,270.04  26,048.72  -0.84% 

Shanghai Comp (CN) 2,880.33  2,883.44  0.11% 

Nikkei 225 (JP) 20,618.57  20,628.01  0.05% 

DAX (DE) 11,802.85  11,747.04  -0.47% 

FTSE 100 (UK) 7,203.97  7,128.18  -1.05% 

Cross Currencies 

  22-Aug-19 23-Aug-19 %Change 

USD/IDR               14,245                14,240  (0.04) 

EUR/IDR               15,796                15,767  (0.19) 

JPY/IDR               133.82                133.63  (0.14) 

GBP/IDR               17,283                17,430  0.85  

CHF/IDR               14,500                14,460  (0.28) 

AUD/IDR                 9,651                 9,628  (0.24) 

NZD/IDR 9,121                  9,102  (0.21) 

CAD/IDR 10,715                10,693  (0.21) 

HKD/IDR 1,817  1,817  0.01  

SGD/IDR               10,297                10,273  (0.23) 

Major Currencies 

  22-Aug-19 23-Aug-19 %Change 

EUR/USD 1.1090  1.1073  (0.15) 

USD/JPY               106.45                106.57  0.11  

GBP/USD 1.2133                1.2240  0.88  

USD/CHF              0.9824               0.9849  0.25  

AUD/USD              0.6775                0.6761  (0.21) 

NZD/USD              0.6403               0.6392  (0.17) 

USD/CAD               1.3294  1.3317  0.17  

USD/HKD               7.8417               7.8386  (0.04) 

USD/SGD 1.3831  1.3861  0.22  

“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 | 14,240 | Kurs EUR/USD | 1.1073 | 
IHSG per 22 Aug 2019 |  6,239.24  | 

2 3  Au g u s t u s  2 0 1 9  


