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HIGHLIGHT NEWS: 
Isu utama pasar global masih seputar AS-China 
dimana negosiasi dagang antara AS-China sudah 
mencapai 90% yang mana hampir di sepakati oleh 
kedua negara.  
 

FX 
Rilis data dari EU yang membaik dan optimime pasar terhadap pembicaraan dagang US dan Cina akan 
menghasilkan perjanjian dagang dalam waktu dekat yang membuat aset beresiko mengalami rally. 
EURUSD naik ke level 1.1250 setelah di rilisnya data-data tersebut. Menurut Financial Times perjanjian 
dagang antara US dan Cina sudah difinalisasi, “Hampir 90% sudah selesai namun 10% berikutnya adalah 
hal yang cukup a ot” menurut Myron Brilliant, dari Kamar Dagang US. GBP mencatatkan penguatan di tiga 
sesi perdagangan setelah opsi untuk proses Brexit tanpa perjanjian dagang di keluarkan dari opsi yang 
dapat diambil dalam pemilihan suara di Parlemen Inggris. GBPUSD berada di level 1.3162 di banding di 
perdagangan sebelumnya di level 1.3131. 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi pemerintah memberikan performa lebih baik dibanding dengan UST10YR dimana imbal hasil 
melebar 1-3bps. Minat pasar terlihat untuk seri 10 dan 15 tahun. Sementara aksi jual mulai terlihat 
menjelang penutupan pasar, dikarenakan antisipasi pasar terhadap hari libur kemarin. Walau minggu ini 
pendek namun data NFP dari US di hari Jumat akan sangat diantisipasi pasar. 
 
Pasar Saham 
IHSG pada penutupan kemarin ditutup menguat sebesar +0.363% tepatnya pada level 6,476.066. Aksi 
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar khususnya pada saham – saham besar pilihan, terlihat 
dari IDX30 yang meningkat sebesar +0.40% lebih tinggi peningkatan IHSG pada tersebut.  Sebagian besar 
sektor yang diperdagangkan juga mengalami peningkatan dengan sektor Pertanian yang mengalami 
peningkatan tersebesar pada tingkat +2.20%, hanya beberapa sector yang ditutup melemah salah satunya 
adalah sector mining yang menurun sebesar -0.64%. Untuk perdagangan asing juga mencatatkan net buy 
sebesar Rp. 226.53 Milyar. Saham Global juga miningkat sebesar +0.15% ke level 26.3218,13 , sedangkan 
S&P 500 meningkat 0.21% ke level 2.873,4 dan NASDAQ Composite menguat +0.6% ke level 7.895,55. Hal 
ini didorong dengan sikap para pelaku pasar yang optimis dengan pertumbuhan data manufaktur di China. 
Hampir seluruh bursa saham Asia ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin dimana dirilis data 
aktifitas sector jasa di China yang meningkat sehingga memberikan sentiment positif pada pasar saham 
Asia.  
 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

2-Apr-19 4-Apr-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,49 7,49 0,00% 

Indonesia USD 10yr 3,88 3,88 0,00% 

US Treasury 10yr 2,50 2,52 0,80% 

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

BI 7-Day RRR 6,00 2,48 0,11 

FED RATE 2,50 0,00 0,20 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,25 2,4130 

1 Mth 7,03 2,4771 

3 Mth 7,21 2,5977 

6 Mth 7,48 2,6551 

1 Yr 7,67 2,7495 

Bursa Saham Dunia 

  1-Apr 2-Apr %Change 

IHSG       6,452.61        6,476.07  0.36% 

LQ 45       1,016.18        1,019.71  0.35% 

S&P 500 (US)       2,867.19        2,867.24  0.00% 

Dow Jones (US)    26,258.42     26,179.13  -0.30% 

Hang Seng (HK)    29,562.02     29,624.67  0.21% 

Shanghai Comp (CN)       3,170.36        3,176.82  0.20% 

Nikkei 225 (JP)    21,509.03     21,505.31  -0.02% 

DAX (DE)    11,681.99     11,754.79  0.62% 

FTSE 100 (UK)       7,317.38        7,391.12  1.00% 

Cross Currencies 

  2-Apr-19 4-Apr-19 %Change 

USD/IDR               14.220                14.200  (0,14) 

EUR/IDR               15.929                15.966  0,23  

JPY/IDR               127,75                127,37  (0,29) 

GBP/IDR               18.578                18.710  0,71  

CHF/IDR               14.231                14.236  0,03  

AUD/IDR               10.103                10.113  0,10  

NZD/IDR                9.645                 9.649  0,04  

CAD/IDR               10.683                10.642  (0,38) 

HKD/IDR                 1.812                  1.809  (0,14) 

SGD/IDR               10.492                10.498  0,05  

Major Currencies 

  2-Apr-19 4-Apr-19 %Change 

EUR/USD               1,1202                1,1246  0,39  

USD/JPY               111,32                111,42  0,09  

GBP/USD               1,3065                1,3179  0,87  

USD/CHF              0,9992               0,9974  (0,18) 

AUD/USD               0,7105                0,7122  0,24  

NZD/USD              0,6783               0,6793  0,15  

USD/CAD               1,3310                1,3344  0,26  

USD/HKD              7,8495               7,8493  (0,00) 

USD/SGD               1,3553                1,3527  (0,19) 

“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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