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HIGHLIGHT NEWS:

IHSG berhasil rebound tipis pada penutupan kemarin
sore ditengah pelemahan Bursa Saham Global setelah
tweet Presiden Trump yang memicu kekhawatiran para 
investor mengenai global trade war. 

FX
Kemarin presiden Trump memberikan katalis ke pasar dengan mendatangi rapat NATO di London dan
mengatakan bahwa AS dan China berkemungkinan tidak akan mencapai kesepakatan hingga pemilu
selanjutnya. Ia mengatakan bahwa Ia tidak memiliki tenggat waktu untuk kesepakatan tersebut. GBPUSD
penggerak terbesar di pasar dengan kenaikan 0.43%. EURUSD mengakhiri hari sedikit tidak banyak berubah
bergerak di area 1.1089 hingga 1.10924. AUD/USD mendekati level 3 minggu tertingginya di level 0.6840
setelah RBA. CBA dinilai memberikan petunjuk tidak akan ada penurunan suku bunga di Bulan Februari 2020.
Mata uang Asia tidak banyak berubah kemarin, dibuka di 14,120-14,130 dan stabil hingga jam makan siang. Di
akhir hari, spot ditutup di 14,110-14,120. Hari ini USD/IDR dibuka di level 14,120-14,130 dan diperkirakan
bergerak di level 14,110-14,140

Pasar Obligasi
Tidak banyak pergerakan di pasar obligasi mendekati liburan akhir tahun, pembeli dan penjual tidak terlihat
agresif di pasar. Nama asing terlihat masih melakukan aksi jual untuk merampingkan portfolionya menjelang
akhir tahun. Imbal hasil secara umum tidak banyak bergerak hanya sekitar 2bps.

Pasar Saham
Pada penutupan kemarin sore, IHSG berhasil menetapkan diri pada zona hijau dengan penguatan tipis 
sebesar +0.063% dan tepatnya pada level 6,133.90. Meskipun IHSG berhasil berakhir menguat, IDX30 dan
LQ45 berakhir melemah. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, 
Miscellaneous Industry melemah -1.61%, sektor Agriculture melemah -0.46% dan sektor Trade mengalami
penurunan sebesar -0.29%. Sisa tiga (3) sektor berakhir pada zona positif, dipimpin dengan Basic Industry 
yang menguat sebesar +1.36%, Consumer Goods Industry yang meningkat sebesar +0.73% dan sektor Mining 
naik sebanyak +0.15%. Investor Asing mencatat net sell sebesar Rp. 17.49 Miliar. Bursa Saham Asia berakhir
melemah setelah Presiden Trump tweet bahwa ia akan kenakan tarif pada baja yang di impor dari Argentina 
dan Brasil. Hal ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai ketegangan perdagangan global. Bursa Saham
Amerika Serikat berakhir melemah setelah komentar dari Presiden Trump dan menteri perdagangan AS yang 
menurunkan ekspektasi adanya kemungkinan jeda perang dagang AS – China. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

3-Dec-19 4-Dec-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7.07 7.07 0.00 

Indonesia USD 10yr 2.92 2.89 (1.03)

US Treasury 10yr 1.82 1.72 (5.49)

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

BI 7-Day RRR 5.00 3.00 0.14

FED RATE 1.75 1.80 0.40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.05 1.5773

1 Mth 5.30 1.7036

3 Mth 5.50 1.8915

6 Mth 5.70 1.8954

1 Yr 5.87 1.9366

Bursa Saham Dunia

2-Dec 3-Dec %Change

IHSG 6,130.06 6,133.90 0.06%

LQ 45 978.26 977.77 -0.05%

S&P 500 (US) 3,113.87 3,093.20 -0.66%

Dow Jones (US) 27,783.04 27,502.81 -1.01%

Hang Seng (HK) 26,444.72 26,391.30 -0.20%

Shanghai Comp (CN) 2,875.81 2,884.70 0.31%

Nikkei 225 (JP) 23,529.50 23,379.81 -0.64%

DAX (DE) 12,964.68 12,989.29 0.19%

FTSE 100 (UK) 7,285.94 7,158.76 -1.75%

Cross Currencies

3-Dec-19 4-Dec-19 %Change

USD/IDR 14,125 14,120 (0.04)

EUR/IDR 15,639 15,644 0.03 

JPY/IDR 129.52 130.14 0.48 

GBP/IDR 18,267 18,348 0.45 

CHF/IDR 14,242 14,309 0.48 

AUD/IDR 9,630 9,648 0.18 

NZD/IDR 9,183 9,199 0.17 

CAD/IDR 10,614 10,621 0.07 

HKD/IDR 1,804 1,803 (0.03)

SGD/IDR 10,336 10,346 0.10 

Major Currencies

3-Dec-19 4-Dec-19 %Change

EUR/USD 1.1072 1.1079 0.07 

USD/JPY 109.07 108.49 (0.53)

GBP/USD 1.2933 1.2995 0.48 

USD/CHF 0.9917 0.9867 (0.50)

AUD/USD 0.6817 0.6832 0.22 

NZD/USD 0.6501 0.6515 0.21 

USD/CAD 1.3309 1.3294 (0.11)

USD/HKD 7.8299 7.8294 (0.01)

USD/SGD 1.3666 1.3648 (0.14)
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*DEC-19

Kurs USD/IDR | 14,120 | Kurs EUR/USD | 1.1079 |
IHSG per 03 December 2019 | 6,133.90 |

0 4  D e c e m b e r  2 0 1 9


