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HIGHLIGHT NEWS: 
Investor asing mematahkan reli net buy yang telah 
dibukukan selama 7 hari perdagangan beruntun 
sebelumnya dengan net sell sebesar Rp. 1.047,57 
Miliar. 

FX 
Sebagian besar mata uang Asia melemah terhadap dolar yang bergerak lebih kuat pada hari Jumat, karena 
ekspektasi pertumbuhan yang lebih lambat oleh bank sentral Singapura memperkuat kekhawatiran 
tentang kesehatan ekonomi global. Ringgit Malaysia menurun 0,2% menjadi 4,1180 per dolar dan rupee 
India melunak 0,3% menjadi 69,11 per dolar. Sementara itu, spot USD / IDR dibuka pada 14.135-14.140 dan 
pertama diperdagangkan pada 14.140 pada hari Jumat. Bank Sentral Indonesia sangat mengintervensi 
pasar spot dan DNDF. Di Eropa, Rupiah menguat dan menembus level 14.100 karena intervensi Bank 
Sentral. Berita positif dari zona Euro bahwa bank Jepang berencana untuk membeli bisnis keuangan 
penerbangan multi-miliar dolar Jerman membantu Bank Sentral untuk menurunkan spot dari 14.140 
menjadi 14.095. JKSE turun 0,07% dan spot ditutup pada 14.090-14.100. 
 
Pasar Obligasi 
INDOGB masih bergerak beragam, karena pasar antar bank diperdagangkan untuk obligasi 10 tahun antara 
7,69 / 7,66 dan ditutup pada 7,67 . Kami berharap minggu depan akan bergerak lebih lambat karena hanya 
ada 3 hari kerja pada minggu depan. FR69 akan jatuh tempo pada hari Senin tanggal 15, kita mungkin 
melihat beberapa investor mengisi kurva lainnya. INDOGB naik sekitar 1-2bps sementara obligasi jangka 
pendek masih tidak berubah. 
 
Pasar Saham 
IHSG pada penutupan akhir minggu lalu ditutup melemah sebesar -0,067 tepatnya pada level 6.405,866. 
Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar khususnya pada saham-saham besar pilihan, 
terlihat dari IDX 80 yang melemah sebesar -0,46% lebih besar dari pelemahan IHSG pada hari tersebut. 
Hampir semua sektor yang diperdagangkan ditutup melemah dengan sektor Basic Industry and Chemical 
yang mengalami penurunan terbesar pada tingkat -1,38%. Hanya beberapa sector yang diperdagangkan 
mengalami peningkatan salah satunya adalah sektor Consumer Goods Industry yang mengalami 
peningkatan terbesar sebesar +1,08%. Investor asing mencatat net sell sebesar Rp. 1.047,57 Miliar 
sekaligus mematahkan reli net buy yang mampu dibukukan 7 hari perdagangan beruntun sebelumnya . 
Saham Global, Dow Jones meningkay sebesar +1,03% ke level 26.412,30, NASDAQ juga mengalami 
peningkatan sebesar 0,46% ke level 7.984,16 dan S&P 500 mengalami peningkatan sebesar +0,66% ke level 
2.907,41. Hal ini didorong karena rilisnya kinerja keuangan perbankan AS yang melebihi ekspektasi pasar.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

12-Apr-19 15-Apr-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,57 7,65 0,01  

Indonesia USD 10yr 3,85 3,85 0,00  

US Treasury 10yr 2,71 2,56 (5,77) 

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

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

FED RATE 2,50 1,90 0,40 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,31 2,4117 

1 Mth 7,01 2,4773 

3 Mth 7,22 2,6010 

6 Mth 7,47 2,6377 

1 Yr 7,65 2,7483 

Bursa Saham Dunia 

  11-Apr 12-Apr %Change 

IHSG       6,410.17        6,405.87  -0.07% 

LQ 45       1,007.97        1,008.47  0.05% 

S&P 500 (US)       2,888.32        2,907.41  0.66% 

Dow Jones (US)    26,143.05     26,412.30  1.02% 

Hang Seng (HK)    29,839.45     29,909.76  0.24% 

Shanghai Comp (CN)       3,189.96        3,188.63  -0.04% 

Nikkei 225 (JP)    21,711.38     21,870.56  0.73% 

DAX (DE)    11,935.20     11,999.93  0.54% 

FTSE 100 (UK)       7,417.95        7,437.06  0.26% 

Cross Currencies 

  12-Apr-19 15-Apr-19 %Change 

USD/IDR               14.150                14.110  (0,28) 

EUR/IDR               15.973                15.949  (0,15) 

JPY/IDR               126,61                126,02  (0,46) 

GBP/IDR               18.500                18.471  (0,16) 

CHF/IDR               14.113                14.075  (0,27) 

AUD/IDR               10.089                10.111  0,22  

NZD/IDR                9.530                 9.547  0,17  

CAD/IDR               10.587                10.580  (0,07) 

HKD/IDR                 1.804                  1.799  (0,29) 

SGD/IDR               10.430                10.427  (0,03) 

Major Currencies 

  12-Apr-19 15-Apr-19 %Change 

EUR/USD               1,1288               1,1303  0,13  

USD/JPY               111,76                111,97  0,18  

GBP/USD               1,3074                1,3091  0,13  

USD/CHF               1,0026                1,0025  (0,01) 

AUD/USD               0,7130                0,7166  0,50  

NZD/USD              0,6735               0,6766  0,46  

USD/CAD               1,3366                1,3341  (0,19) 

USD/HKD              7,8428               7,8434  0,01  

USD/SGD               1,3567                1,3532  (0,26) 

“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  14.110 | Kurs EUR/USD  1,1303  | 
IHSG per 12 April 6.405,866 
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