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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil rebound dari pelemahannya didorong dengan
sentimen domestik dan regional. Nilai tukar rupiah juga berhasil
mempertahankan penguatannya. Bursa Saham Asia terlihat berakhir
di zona positif didorong kemungkinan penutupan kesepakatan
dagang fase I. Bursa Saham AS terlihat berakhir di zona positif. 

FX
Dolar Indeks WSJ menunjukkan pelemahan sebanyak 0.2% ke level 90.51 diperdagangan kemarin meruskan tren
sejak 6 hari sebelumnya, menjelang data tenaga kerja US. Data yang menunjukkan melemahnya industry
manufaktur US juga ikut mendukung pelemahan USD. GBP masih meneruskan tren penguatannya di perdagangan
kemarin di level 1.3140-1.3150, sementara CAD juga masih dalam tren menguat setelah naiknya harga minyak dan
keputusan BoC untuk mempertahankan suku bunganya. JPY masih bergerak dalam rentang perdagangan yang
sempit dengan membaiknya sentiment risiko. JPY terlihat terakhir berusaha testing level 109. AUD masih terlihat
tertahan dikarenakan data ekonomi yang memburuk, dan NZD juga tertahan dikarenakan mencapai level
tahanannya.
Sebagian besar mata uang Asia menguat terhadap USD setelah sinyal positif dari Presiden Trump yang menyatakan
bahwa pembicaraan dagang dengan Cina berjalan dengan sangat baik. Spot dibuka di perdagangan kemarin lebih
rendah di level 14090-14096 dan terus menguat ke level 14080-14090 sebelum akhirnya ditutup di level 14065-
14075. Hari ini USDIDR dibuka di level 14030-14040 dan rentang perdagangan diperkirakan akan berada di 14020-
14050.

Pasar Obligasi
Sentimen positif terhadap perkembangan pembicaraan dagang antara US dan Cina menambah minat pelaku pasar
untuk meningkatkan portfolio obligasinya, tenor 10-15 tahun mengalami peningkatan harga. Namun euforianya
hanya bertahan hingga sesi siang. Imbal hasil bergerak turun 2bps secara umum.

Pasar Saham
Pada penutupan kemarin sore, IHSG berhasil rebound sebesar +0.642% tepatnya ke level 6,152.12. Aksi
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari
peningkatan IDX30 (+1.31%) dimana lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada penutupan Kamis, 5/12.
Delapan (8) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
Miscellaneous Industry yang meningkat sebesar +1.91%, sektor Agriculture naik sebanyak +1.83% dan sektor
Mining meningkat +1.55%. Hanya Consumer Goods Industry berakhir melemah -0.33%. Investor Asing
mencatat net buy sebesar Rp. 37.68 Miliar. Bursa Saham Asia terlihat menguat tipis didorong optimisme
kemungkinannya AS dan China untuk menutup kesepakatan dagang Fase I. Mayoritas Bursa Saham AS juga
berakhir pada zona penguatan.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

5-Dec-19 6-Dec-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7,07 7,03 (0,57)

Indonesia USD 10yr 2,89 2,92 1,04 

US Treasury 10yr 1,72 1,81 5,23 

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 1,5748

1 Mth 5,32 1,7101

3 Mth 5,50 1,8850

6 Mth 5,70 1,8881

1 Yr 5,87 1,9226

Bursa Saham Dunia

4-Dec 5-Dec %Change

IHSG 6,112.88 6,152.12 0.64%

LQ 45 974.13 986.36 1.26%

S&P 500 (US) 3,112.76 3,117.43 0.15%

Dow Jones (US) 27,649.78 27,677.79 0.10%

Hang Seng (HK) 26,062.56 26,217.04 0.59%

Shanghai Comp (CN) 2,878.12 2,899.47 0.74%

Nikkei 225 (JP) 23,135.23 23,300.09 0.71%

DAX (DE) 13,140.57 13,054.80 -0.65%

FTSE 100 (UK) 7,188.50 7,137.85 -0.70%

Cross Currencies

5-Dec-19 6-Dec-19 %Change

USD/IDR 14.100 14.035 (0,46)

EUR/IDR 15.627 15.584 (0,27)

JPY/IDR 129,52 129,04 (0,37)

GBP/IDR 18.483 18.464 (0,10)

CHF/IDR 14.265 14.217 (0,34)

AUD/IDR 9.643 9.594 (0,50)

NZD/IDR 9.234 9.182 (0,56)

CAD/IDR 10.692 10.647 (0,41)

HKD/IDR 1.801 1.792 (0,47)

SGD/IDR 10.346 10.315 (0,30)

Major Currencies

5-Dec-19 6-Dec-19 %Change

EUR/USD 1,1082 1,1104 0,20 

USD/JPY 108,86 108,76 (0,09)

GBP/USD 1,3107 1,3156 0,37 

USD/CHF 0,9886 0,9873 (0,13)

AUD/USD 0,6839 0,6836 (0,05)

NZD/USD 0,6549 0,6542 (0,11)

USD/CAD 1,3191 1,3182 (0,07)

USD/HKD 7,8292 7,8291 (0,00)

USD/SGD 1,3628 1,3606 (0,16)
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Kurs USD/IDR | 14.035 | Kurs EUR/USD | 1,1104 |
IHSG per 05 December 2019 | 6,152.12 |
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