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HIGHLIGHT NEWS: 
Kondusifnya pemilu serta hasil dari quick count 
memberikan sentimen positif di bursa saham dan 
mendorong peningkatan IHSG, yang mampu membuat IHSG 
menjadi terbaik kedua di kawasan Asia.  

FX 
USD menguat ke level tertinggi sebesar dalam 2 minggu terakhir pada perdagangan menjelang liburan 
Paskah menyusul ekspektasi akan membaiknya pertumbuhan ekonomi US setelah data defisit neraca 
perdagangan US dilaporkan berkurang. Sementara GBP melemah menembus level 1.30 menyusul 
meningkatnya kemungkinan kemenangan oposisi Partai Buruh jika akan diadakan Pemilu di Inggris.  
Minggu ini pelaku pasar akan menunggu pertemuan antara Presiden Trump dan PM Shinzo Abe dari 
Jepang di Gedung Putih Washington pada hari Jumat. Mereka akan membicarakan mengenai hubungan 
dagang antara kedua negara dan program nuklir Korea Utara. 
Minggu ini juga pelaku pasar menunggu hasil hasil meeting Bank Sentral Jepang dan Kanada untuk melihat 
outlook ekonomi global kedepan.  
Hari ini pasar keuangan di Australia dan Eropa tutup menyusul libur Paskah.  
 
Pasar Obligasi 
INDOGB menguat setelah hasil quick count mengindikasikan kemenangan Jokowi. Profit taker mengambil 
profit obligasi 10 tahun di level 7.5%. Sementara itu, Yield obligasi turun 0-3bps.    
 
Pasar Saham 
IHSG pada penutupan minggu lalu yang jatuh pada hari kamis, 18 April, ditutup menguat sebesar +0.396% 
tepatnya pada level 6.507,221. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar khususnya pada 
saham-saham besar pilihan, terlihat dari IDX 30 yang meningkat sebesar +0,62%, IDX 80 mengalami 
penaikan sebesar 0,7%  dan LQ45 naik sebesar 0,603% lebih besar dari peningkatan IHSG pada hari 
tersebut. 4 dari 9 sektor besar di IDX ditutup mengalami peningkatan dengan sektor Finance yang 
mengalami peningkatan terbesar pada tingkat +1,56%. Sisanya 5 sektor yang diperdagangkan mengalami 
penurunan dengan sektor Consumer Goods Industry yang mengalami penurunan terbesar sebesar -1,40%. 
Investor asing mencatat net buy sebesar Rp. 1.426,32 Miliar. Hal ini didorong oleh sentimen positif dari 
market setelah melihat hasil quick count. Untuk saham global pada penutupan minggu lalu, Dow Jones 
ditutup meningkat 0,42% pada level 26.559,54 , S&P 500 mengalami peningkatan sebesar 0,16% ke level 
2.905,03 dan sedangkan NASDAQ mengalami peningkatan sebesar 0,02% ke level 7.998,06. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

18-Apr-19 22-Apr-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,43 7,50 0,01  

Indonesia USD 10yr 3,82 3,85 0,01  

US Treasury 10yr 2,48 2,57 0,04  

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 6,00 2,4110 

1 Mth 6,25 2,4809 

3 Mth 6,45 2,5811 

6 Mth 5,03 2,6290 

1 Yr 5,96 2,7464 

Bursa Saham Dunia 

  17-Apr 18-Apr %Change 

IHSG   N/A        6,507.22    N/A  

LQ 45   N/A        1,030.12    N/A  

S&P 500 (US)       2,900.45        2,905.03  0.16% 

Dow Jones (US)    26,449.54     26,559.54  0.41% 

Hang Seng (HK)    30,124.68     29,963.26  -0.54% 

Shanghai Comp (CN)       3,263.12        3,250.20  -0.40% 

Nikkei 225 (JP)    22,277.97     22,090.12  -0.85% 

DAX (DE)    12,153.07     12,222.39  0.57% 

FTSE 100 (UK)       7,471.32        7,459.88  -0.15% 

Cross Currencies 

  18-Apr-19 22-Apr-19 %Change 

USD/IDR               14.055                14.070  0,11  

EUR/IDR               15.806                15.816  0,06  

JPY/IDR               125,59                125,66  0,06  

GBP/IDR               18.255                18.276  0,12  

CHF/IDR               13.855                13.866  0,08  

AUD/IDR               10.052                10.048  (0,04) 

NZD/IDR                9.396                 9.398  0,03  

CAD/IDR               10.497                10.527  0,29  

HKD/IDR                 1.792                  1.793  0,08  

SGD/IDR               10.373                10.377  0,04  

Major Currencies 

  18-Apr-19 22-Apr-19 %Change 

EUR/USD               1,1230                1,1241  0,09  

USD/JPY               111,91                111,97  0,05  

GBP/USD               1,2991                1,2990  (0,01) 

USD/CHF               1,0154                1,0147  (0,07) 

AUD/USD               0,7151                0,7142  (0,13) 

NZD/USD              0,6682               0,6680  (0,04) 

USD/CAD               1,3376                1,3365  (0,08) 

USD/HKD               7,8461               7,8455  (0,01) 

USD/SGD               1,3559                1,3558  (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  14.070 | Kurs EUR/USD  1,1241 | 
IHSG per 18 April 6.507,221 
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