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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali terkoreksi sebesar -0.34% ditengah pelemahan Bursa 
Saham Asia. Meski demikian, nilai tukar rupiah mampu
mempertahankan apresiasinya.  
Bursa Saham AS berhasil rebound didorng dengan optimisme pasar
terhadap kesepakatan dagang. 

FX
USD sedikit melemah setelah sebelumnya menguat, menyusul reaksi para investor terhadap perkembangan perang dagang
dan pertumbuhan private payroll AS yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi. Bloomberg mengabarkan bahwa perwakilan
AS mengekspektasikan kesepakatan perang dagang fase 1 dapat tercapai sebelum 15 Desember 2019. Berita ini diberitakan
sehari setelah presiden Trump mengatakan bahwa ia tidak memiliki deadline untuk mencapai kesepakatan dengan China, 
yang mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat terjadi setelah pemilu 2020. Data ADP menunjukkan bahwa pertumbuhan di 
bidang swasta turun ke level terendahnya dalam 6 bulan di Bulan November menggiring kekhawatiran pasar mengenai
ketenagakerjaan. USD index turun 0.2% ke level 97.518. Disisi lain, GBP naik ke level tertingginya hingga 7 bulan setelah
keyakinan akan Conservative Party dapat memenangkan pemilu tanggal 12 Desember meningkan. GBP/USD naik 0.9% ke
level 1.3108 dan EUR naik 0.1% ke level 1.1088.
Kemarin USD/IDR dibuka lebih tinggi di level 14,110/14,115 dan level ini menarik para eksportir hingga ke level 14,120-
14,125. Mendekati penutupan, BI membantu membawa IDR kembali ke level 14,110. Spot ditutup di level 14,110-14,115. Hari 
ini, USD/IDR spot dibuka di level 14,090/14,110 dan diperkirakan diperdagangkan dikisaran 14,080-14,110. 

Pasar Obligasi
Walaupun ketegangan perang dagang AS dan China meningkat, obligasi pemerintah Indonesia tidak banyak bergerak. Pasar
dibuka lebih rendah dan lebar namun tidak terdapat aksi jual yang signifikan. Disisi lain, terlihat aksi beli baik dari lokal dan
asing. Harga naik di sesi London dan membawa yield naik 5bps.

Pasar Saham
Pada penutupan kemarin sore, IHSG berhasil terkoreksi sebesar -0.343% tepatnya pada level 6,112.88. Aksi penjualan banyak
dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari penurunan IDX30 (-0.38%) dimana
lebih dalam dari pada penutupan Rabu, 12/5. Empat (4) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona 
positif, dipimpin dengan sektor Infrastructure meningkat sebesar +0.80%, sektor Mining naik sebanyak +0.61% dan sektor
Property menguat +0.46%. Sisa lima (5) sector berakhir pada zona negatif, Consumer Goods industry melemah sebesar -
1.27%, sektor Trade melemah sebesar -0.59% dan sektor Finance turun sebesar -0.57%. Investor Asing kembali mencatat net 
sell sebesar Rp. 165.34 Miliar. 
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona negatif, terbebani dengan kekhawatiran para investor mengenai prospek
kesepakatan dagang AS- China setelah pasar global melemah pada Selasa, 3/12, malam. Hal ini dikarenakan Presiden Trump 
mengatakan bahwa kesepakatan dagang dengan China harus menunggu setelah pemilu AS tahun depan. 
Bursa Saham Amerika Serikat berhasil rebound pada Rabu ,4/12, didorong optimisme investor untuk kesepakatan dagang AS-
China.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

4-Dec-19 5-Dec-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7.07 7.04 (0.47)

Indonesia USD 10yr 2.89 2.90 0.21 

US Treasury 10yr 1.72 1.77 2.91 

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 1.5884

1 Mth 5.30 1.7131

3 Mth 5.50 1.8871

6 Mth 5.70 1.8875

1 Yr 5.87 1.9170

Bursa Saham Dunia

3-Dec 4-Dec %Change

IHSG 6,133.90 6,112.88 -0.34%

LQ 45 977.77 974.13 -0.37%

S&P 500 (US) 3,093.20 3,112.76 0.63%

Dow Jones (US) 27,502.81 27,649.78 0.53%

Hang Seng (HK) 26,391.30 26,062.56 -1.25%

Shanghai Comp (CN) 2,884.70 2,878.12 -0.23%

Nikkei 225 (JP) 23,379.81 23,135.23 -1.05%

DAX (DE) 12,989.29 13,140.57 1.16%

FTSE 100 (UK) 7,158.76 7,188.50 0.42%

Cross Currencies

4-Dec-19 5-Dec-19 %Change

USD/IDR 14,120 14,100 (0.14)

EUR/IDR 15,644 15,627 (0.11)

JPY/IDR 130.14 129.52 (0.48)

GBP/IDR 18,348 18,483 0.73 

CHF/IDR 14,309 14,265 (0.31)

AUD/IDR 9,648 9,643 (0.05)

NZD/IDR 9,199 9,234 0.38 

CAD/IDR 10,621 10,692 0.66 

HKD/IDR 1,803 1,801 (0.14)

SGD/IDR 10,346 10,346 0.00 

Major Currencies

4-Dec-19 5-Dec-19 %Change

EUR/USD 1.1079 1.1082 0.02 

USD/JPY 108.49 108.86 0.34 

GBP/USD 1.2995 1.3107 0.86 

USD/CHF 0.9867 0.9886 0.19 

AUD/USD 0.6832 0.6839 0.10 

NZD/USD 0.6515 0.6549 0.53 

USD/CAD 1.3294 1.3191 (0.78)

USD/HKD 7.8294 7.8292 (0.00)

USD/SGD 1.3648 1.3628 (0.14)

“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 | 14,100 | Kurs EUR/USD | 1.1082 |
IHSG per 04 December 2019 | 6,112.88 |
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