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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan penguatannya pada penutupan
pekan lalu. Bursa Saham Asia terlihat berakhir positif,  didorong
dengan perilaku positif investor atas negosiasi dagang AS-China. 
Rilisnya data ketenagakerjaan AS yang cukup memuaskan
mendorong Bursa AS ke zona positif.

FX
USD menguat pada hari Jumat setelah data employment AS dirilis lebih baik dari ekspektasi, sehingga menegaskan kembali 
pijakan ekonomi AS yang kokoh. Indeks USD naik 0,35% menjadi 97,75 setelah laporan bahwa AS menciptakan 266K
pekerjaan bulan lalu, melampaui perkiraan ekonom sebesar 186K. Tingkat pengangguran AS secara tak terduga turun 
menjadi 3,5% dan pertumbuhan upah merosot ke 0,2% pada November, lebih rendah dari ekspektasi 0,3%.EUR berada di 
bawah tekanan di tengah data Jerman yang kurang baik, melemah 0,45% terhadap USD menjadi 1,105. GBP melemah 0,23% 
menjadi 1,312 setelah penguatan di awal minggu menyusul meningkatnya peluang Perdana Menteri Boris Johnson 
memenangkan mayoritas kursi di Pemilihan Umum.
Sebagian besar mata uang Asia bergerak di kisaran sempit pada hari Jumat merespon perkembangan tradewar. Spot dibuka 
lebih rendah pada level 14.010-14.020 dan diperdagangkan pertama kali pada 14.020. Spot bergerak ke 14.030-14.040 karena 
permintaan perusahaan yang mendominasi pasar. Spot stabil di 14.035-14.045 hingga waktu Eropa. Spot ditutup pada 
14.035-14.045. Hari ini USDIDR dibuka di level 14030-14040 dan rentang perdagangan diperkirakan akan berada di 14000-
14050.

Pasar Obligasi
Sentimen positif terhadap pembicaraan trade war menjadi penggerak utama pada aksi beli di pasar INDOGB hari jumat
kemarin. Risk appetite meningkat ketika residen Trump memyatakan bahwa perkembangan perang dagang dengan China 
mengalami kemajuan menjelang jatuh tempo 15 Desember. INDOGB dengan jatuh tempo di atas 10 yr mendapatkan 
keuntungan terbesar. Imbal hasil bergeser lebih rendah 2 - 4 bps.

Pasar Saham
Pada penutupan pekan lalu, IHSG berhasil melanjutkan penguatan sebesar +0.565% tepatnya pada level 6,186.87. Aksi
pembelian banyak dilakukan oleh pelaku pasar tepatnya pada saham-saham pilihan. Terlihat dari peningkatan LQ45(+0.62%)
dimana lebih tinggi daripada peningkatan IHSG pada penutupan pekan lalu. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang
diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor yang meningkat sebesar +2.70%, sektor Property naik
sebanyak +2.08% dan Basic Industry meningkat +1.17%. Momentum aksi jual investor asing memudar dengan Investor Asing
membukukan beli bersih sebesar IDR 772.56 Bn.
Market saham asia bergerak positif pada perdagangan Jumat, dengan Indeks MSCI Asia Pasifik ex-Japan menguat 0.56% .
Para investor memandang positif pernyataan kembali Donald Trump bahwa negosiasi dagang AS-China bergerak terus. Indeks
Nikkei 225 menguat 0.23%, Shanghai Composite menguat 0.43% dan Hang Seng menguat 1.07%. Pasar saham AS menguat
pada perdagangan Rabu menyusul rilis data ketenagakerjaan AS yang memuaskan. Departemen Ketenagakerjaan AS merilis
penambahan 266,000 pekerjaan baru di November, melebihi ekspektasi analis di 180,000. Indeks Dow Jones menguat 1.22%
sementara S&P 500 menguat 0.91%.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

8-Dec-19 9-Dec-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7.03 7.04 0.14 

Indonesia USD 10yr 2.92 2.93 0.34 

US Treasury 10yr 1.81 1.84 1.82 

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 1.5829

1 Mth 5.32 1.7151

3 Mth 5.50 1.8905

6 Mth 5.69 1.8868

1 Yr 5.87 1.9231

Bursa Saham Dunia

5-Dec 6-Dec %Change

IHSG 6,152.12 6,186.87 0.56%

LQ 45 986.36 992.52 0.62%

S&P 500 (US) 3,117.43 3,145.91 0.91%

Dow Jones (US) 27,677.79 28,015.06 1.22%

Hang Seng (HK) 26,217.04 26,498.37 1.07%

Shanghai Comp (CN) 2,899.47 2,912.01 0.43%

Nikkei 225 (JP) 23,300.09 23,354.40 0.23%

DAX (DE) 13,054.80 13,166.58 0.86%

FTSE 100 (UK) 7,137.85 7,239.66 1.43%

Cross Currencies

8-Dec-19 9-Dec-19 %Change

USD/IDR 14,035 14,040 0.04 

EUR/IDR 15,584 15,520 (0.41)

JPY/IDR 129.04 129.28 0.19 

GBP/IDR 18,464 18,453 (0.06)

CHF/IDR 14,217 14,169 (0.34)

AUD/IDR 9,594 9,589 (0.05)

NZD/IDR 9,182 9,200 0.19 

CAD/IDR 10,647 10,586 (0.57)

HKD/IDR 1,792 1,793 0.05 

SGD/IDR 10,315 10,320 0.05 

Major Currencies

8-Dec-19 9-Dec-19 %Change

EUR/USD 1.1104 1.1054 (0.45)

USD/JPY 108.76 108.60 (0.15)

GBP/USD 1.3156 1.3143 (0.09)

USD/CHF 0.9873 0.9909 0.37 

AUD/USD 0.6836 0.6832 (0.06)

NZD/USD 0.6542 0.6552 0.16 

USD/CAD 1.3182 1.3262 0.61 

USD/HKD 7.8291 7.8291 0.00 

USD/SGD 1.3606 1.3605 (0.01)
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atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

*DEC-19

Kurs USD/IDR | 14,040 | Kurs EUR/USD | 1.1054 |
IHSG per 06 December 2019 | 6,186.87 |
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