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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berakhir pada zona merah pada awal pekan ini seiring dengan 
pelemahan nilai tukar rupiah serta Bursa Saham Asia.Didorong 
dengan President Trump mengatakan pada minggu lalu bahwa akan 
meningkatan tariff ke 30%.  Bursa Saham AS ditutup menguat pada 
senin setelah Trump memberikan kepercayaan terhadap trade deal.  

FX 
Indeks Dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik 0,3% menjadi 97,852 pada 
pukul 10:18 ET (14:18 GMT), sebagian besar berkat kenaikan terhadap yen dan franc Swiss , dan juga terhadap sterling. 
Pada KTT G7 di Biarritz, Prancis kemarin, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia telah menerima dua panggilan telepon 
dari pejabat China pada akhir pekan mendesak pembicaraan baru, yang ia tafsirkan sebagai sinyal bahwa Cina bersedia membuat 
konsesi di sengketa perdagangan yang sedang berlangsung. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tidak mengetahui adanya 
panggilan telepon antara kedua negara, tetapi Wakil Perdana Menteri Liu He mengatakan dia ingin menyelesaikan perbedaan 
perdagangan mereka setenang mungkin. 
Sedangkan, Euro turun 0,2% pada 1,1117, karena indeks iklim bisnis Ifo Jerman yang diawasi turun lebih dari yang diharapkan ke level 
terendah baru dalam tujuh tahun. 
Sebagian besar mata uang Asia tergelincir pada hari Senin karena ketegangan perdagangan AS-Cina melonjak. Presiden AS Donald 
Trump pada hari Jumat memungut bea tambahan 5% atas barang-barang Cina yang ditargetkan senilai $ 550 Miliar, hanya beberapa 
jam setelah China meluncurkan tarif barang-barang AS $ 75 miliar. Spot dibuka lebih tinggi pada 14.240-14.250 dan pertama 
diperdagangkan pada 14.250. Spot melonjak ke 14.275, level tertinggi kemarin. Namun, Bank Sentral melakukan intervensi pada level 
ini. Spot stabil di 14.265-14.275 hingga waktu makan siang. Pada sore hari, spot sedikit lebih rendah ke level 14.240-14.250, terpaut 
oleh pernyataan yang bertentangan dari Trump dan pejabat Cina. JKSE turun sebesar 0,66% dan spot ditutup pada 14.240-14.245. 
Spot hari ini dibuka di 14240 dan kisaran hari ini masih akan menjadi 14200 - 14300. 
 
Pasar Obligasi 
Jackson Hole bukan merupakan driver utama, pergerakan Bonds tetapi berita AS-CHINA. Kedua belah pihak terus mengirim 
pernyataan tentang tarif. UST diperdagangkan serendah 1,46 selama sesi Asia, sampai berita tentang "pembicaraan via telfon" antara 
US-CHINA memberikan sentimen yang lebih baik terhadap obligasi. Hasil Inya INDOGB  harganya naik lebih tinggi 5-10bps, tapi kami 
belum melihat arus keluar yang kuat. Ini akan menjadi minggu yang menarik untuk INDOGB, terutama dengan lelang hari ini yang 
akan menjadi lelang pertama setelah penurunan suku bunga BI. Target penerbitan adalah IDR 15tn untuk semua seri FR 
81/82/80/79/76. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG terkoreksi sebesar -0.657% tepatnya pada level 6,214.510. Aksi penjualan banyak dilakukan 
oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, dimana terlihat dari penuruan IDX30, -0.7%, lebih besar daripada 
penurunan IHSG. Hanya dua (2) sektor yang berakhir pada zona positif, sektor Agriculture yang meningkat +0.99% dan sektor Trade, 
Service and Investment naik sebesar +0.19%. Sisa sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Basic Industry and 
Chemicals turun sebesar -1.04% , sektor Finance turun -0.97% dan sektor Property melemah -0.95%. Investor Asing mencatat net sell 
sebesar Rp. 904.36 Miliar. Bursa Saham Asia terlihat melemah dipicu dengan peningkatan tensi perang dagang AS-China setelah 
Presiden Trump mengatakan tarif eksisting sebesar 25% terhadap barang impor china senilai USD$250 Miliar akan dinaikan ke 30% 
per 1 Oktober mendatang. Hal ini telah mengguncang kepercayaan para investor terhadap ekonomi global. Pada penutupan Senin 
(26/8), Bursa Saham Amerika terlihat kembali menguat setelah Presiden Trump memperkirakan akan mencapai kesepakatan 
perdagangan dengan China.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

26-Aug-19 27-Aug-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,27 7,20 (0,96) 

Indonesia USD 10yr 2,95 2,95 0,00  

US Treasury 10yr 1,49 1,52 2,21  

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 5,68 2,1340 

1 Mth 5,91 2,1395 

3 Mth 6,15 2,1443 

6 Mth 6,34 2,0801 

1 Yr 6,52 2,0285 

Bursa Saham Dunia 

  23-Aug 26-Aug %Change 

IHSG       6,255.60        6,214.51  -0.66% 

LQ 45           975.26            967.89  -0.76% 

S&P 500 (US)       2,847.11        2,878.38  1.10% 

Dow Jones (US)    25,628.90     25,898.83  1.05% 

Hang Seng (HK)    26,179.33     25,680.33  -1.91% 

Shanghai Comp (CN)       2,897.43        2,863.57  -1.17% 

Nikkei 225 (JP)    20,710.91     20,261.04  -2.17% 

DAX (DE)    11,611.51     11,658.04  0.40% 

FTSE 100 (UK)       7,094.98  N/A  N/A  

Cross Currencies 

  26-Aug-19 27-Aug-19 %Change 

USD/IDR               14.280                14.240  (0,28) 

EUR/IDR               15.863                15.815  (0,31) 

JPY/IDR               135,26                134,62  (0,48) 

GBP/IDR               17.468                17.396  (0,41) 

CHF/IDR               14.599                14.548  (0,34) 

AUD/IDR                9.574                 9.639  0,67  

NZD/IDR                9.088                 9.089  0,02  

CAD/IDR               10.698                10.760  0,58  

HKD/IDR                 1.815                  1.815  0,01  

SGD/IDR               10.244                10.254  0,10  

Major Currencies 

  26-Aug-19 27-Aug-19 %Change 

EUR/USD               1,1143                1,1105  (0,34) 

USD/JPY               105,23                105,76  0,50  

GBP/USD               1,2269                1,2215  (0,44) 

USD/CHF               0,9751               0,9786  0,36  

AUD/USD              0,6727               0,6769  0,62  

NZD/USD              0,6384               0,6383  (0,02) 

USD/CAD               1,3304                1,3238  (0,50) 

USD/HKD              7,8425               7,8446  0,03  

USD/SGD               1,3896                1,3887  (0,06) 

“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.” 
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Kurs USD/IDR | 14.240 | Kurs EUR/USD |  1,1105 | 
IHSG per 26 Aug 2019 |   6,214.51 | 
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