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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berhasil rebound sebesar +1.024% tetapi nilai tukar rupiah 
ditutup melemah pada kemarin sore. Bursa Asia juga terlihat 
mendapatkan angin segar ditengah meredanya ketengangan trade 
war AS-China. Bursa Saham AS berakhir melemah terbebani oleh 
saham keuangan setelah terjadinya inverted yield curve. 

FX 
Dolar AS sedikit melemah pada hari Selasa, sementara Yen Jepang kembali menguat dari sebelumnya karena pelaku pasar berhenti 
untuk mengevaluasi kemungkinan AS dan China memulai kembali pembicaraan perdagangan. Sinyal dari kedua belah pihak beragam, 
karena Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa China telah meminta untuk memulai kembali perundingan. Sedangkan Beijing 
gagal untuk mengkonfirmasi panggilan, meragukan pernyataan Trump. Meski begitu, kedua negara tampaknya mau berpikir untuk 
menyelesaikan perbedaan mereka. 
Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, turun 0,1% menjadi 97,917 pada 
11:04 ET (15:04 GMT). 
Yen Jepang, yang dipandang sebagai safe-haven di tengah gejolak pasar, menguat dengan USD / JPY jatuh 0,2% menjadi 105,94. Yuan 
China masih berada di level terendah 11 setengah tahun, karena para pelaku pasar khawatir ekonomi akan melambat karena 
perselisihan perdagangan. 
EUR / USD bergerak datar di 1,1101. GBP / USD naik 0,5% menjadi 0,2269 setelah jatuh 0,5% pada hari Senin di tengah kekhawatiran 
apakah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah membuat kemajuan dalam meyakinkan Uni Eropa untuk menegosiasikan kembali 
perjanjian Brexit. 
Sebagian besar mata uang Asia berada di bawah tekanan pada hari Selasa, dikarenakan Yuan mencapai level terendah baru 11-1 ½ 
tahun di 7,1860 per Dolar AS karena kecemasan atas eskalasi baru-baru ini dalam perang perdagangan AS-Cina tetap ada. Spot 
kemarin dibuka pada 14.225-14.235 dan pertama diperdagangkan pada 14.235. Spot menyentuh satu kali di 14.230 sebelum naik 
kembali. Sampai waktu makan siang, spot diperdagangkan lebih tinggi pada 14.240-14.250 karena pembelian bank asing yang agresif. 
Di sesi Eropa, IDR terus di bawah tekanan ke 14.250-14.260 dan ditutup di sana. Sementara itu, JKSE naik 1,02%. Hari ini spot kembali 
dibuka melemah di 14,280 dan akan bergerak di kisaran 14,230 – 14,300 
 
Pasar Obligasi 
Kemenkeu mengeluarkan obligasi  sebesar IDR 17.3T, naik dari sebelumnya sebanyak IDR 2.3T dari target sementara lelang yang 
masuk adalah IDR 29.105T. FR81 dan FR82 masing-masing dikeluarkan Rp5 triliun dan Rp6,15 triliun, cukup besar dibandingkan 
dengan tawaran yang masuk. Namun, perdagangan obligasi cukup tangguh meskipun terlihat volatilitas di EM FX. Kami tidak melihat 
banyak permintaan asing pada lelang, tetapi kebanyakan investor lokal mencoba mengejar  imbal hasil yang lebih tinggi untuk obligasi 
sampai 15 tahun. HImbal asil keseluruhan naik 2-7bps. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG berhasil rebound sebesar +1.024% ke level 6,278.171. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh 
para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan dimana terlihat dari kenaikan IDX30, +1.30%, dimana kenaikan tersebut 
lebih besar daripada kenaikan IHSG. Tujuh (7) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor Basic 
Industry and Chemicals yang menguat sebanyak +3.36% dan sektor Property mengalami kenaikan sebesar +1.25%. Sisa dua sektor 
berakhir pada zona merah, sektor Agriculture melemah sebanyak -0.39% dan Miscellaneous Industry turun sebanyak -0.39%. Investor 
Asing masih lanjut mencatat net sell sebesar Rp. 171.26 Miliar. Bursa Saham Asia berhasil rebound setelah President Trump 
melunakkan sikapnya terhadap China dan memberi harapan kedua negara akan mencapai satu kesepakatan pada hari Senin, 26 
Augustus. Bursa Saham Amerika Serikat berakhir pada zona merah terbebani oleh saham keuangan setelah pendalaman inversi kurva 
imbal hasil Treasury yang meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan resesi AS. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

27-Aug-19 28-Aug-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,20 7,23 0,46  

Indonesia USD 10yr 2,95 2,77 (6,17) 

US Treasury 10yr 1,52 1,47 (3,03) 

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 5,67 2,1371 

1 Mth 5,91 2,1158 

3 Mth 6,15 2,1173 

6 Mth 6,34 2,0375 

1 Yr 6,50 1,9493 

Bursa Saham Dunia 

  26-Aug 27-Aug %Change 

IHSG       6,214.51        6,278.17  1.02% 

LQ 45           967.89            979.66  1.22% 

S&P 500 (US)       2,878.38        2,869.16  -0.32% 

Dow Jones (US)    25,898.83     25,777.90  -0.47% 

Hang Seng (HK)    25,680.33     25,664.07  -0.06% 

Shanghai Comp (CN)       2,863.57        2,902.19  1.35% 

Nikkei 225 (JP)    20,261.04     20,456.08  0.96% 

DAX (DE)    11,658.04     11,730.02  0.62% 

FTSE 100 (UK) -       7,089.58  -  

Cross Currencies 

  27-Aug-19 28-Aug-19 %Change 

USD/IDR               14.240                14.270  0,21  

EUR/IDR               15.815                15.821  0,04  

JPY/IDR               134,62                134,83  0,15  

GBP/IDR               17.396                17.509  0,65  

CHF/IDR               14.548                14.542  (0,04) 

AUD/IDR                9.639                 9.628  (0,12) 

NZD/IDR                9.089                 9.076  (0,15) 

CAD/IDR               10.760                10.732  (0,26) 

HKD/IDR                 1.815                  1.819  0,19  

SGD/IDR               10.254                10.275  0,20  

Major Currencies 

  27-Aug-19 28-Aug-19 %Change 

EUR/USD               1,1105                1,1088  (0,15) 

USD/JPY               105,76                105,83  0,07  

GBP/USD               1,2215                1,2271  0,46  

USD/CHF              0,9786                0,9812  0,27  

AUD/USD              0,6769               0,6747  (0,33) 

NZD/USD              0,6383               0,6360  (0,36) 

USD/CAD               1,3238                1,3297  0,45  

USD/HKD              7,8446               7,8450  0,01  

USD/SGD               1,3887                1,3888  0,01  

“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 |  14.270  | Kurs EUR/USD |  1,1088  | 
IHSG per 27 Aug 2019 | 6,278.17 | 
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