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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil melanjutkan penguatannya pada perdagangan
awal pekan ini. 
Namun, nilai tukar rupiah tidak bisa mempertahankan
penguatannya dan berakhir di zona merah. Bursa Saham Global 
berhasil berakhir positif setelah trade deal AS-China. 

FX
GBP stabil paska pemilihan umum. Pelaku pasar masih menunggu rapat BOE yang diharapkan menjadi
katalis dalam pergerakan GBP kedepannya. GBP dibuka di level 1.3320 sebelum naik ke 1.3350.
Disisi lain, volatilitas AUD juga cenderung rendah dan bergerak stabil dikisaran 0.6890. Kebanyakan
mata uang negara berkembang termasuk rupiah bergerak di range yang tipis dihari Senin. USD/IDR
kemarin dibuka di 13,990-14,000, kemudian naik di siang hari dan ditutup di 14,015-14,025. Hari ini,
USD/IDR spot dibuka di level 14,015-14,025 dan diperkirakan bergerak dikisaran 14,000-14,030.

Pasar Obligasi
Menjelang akhir penutupan tahun, minat jual lebih banyak terjadi di pasar INDOGB terutama di seri-
seri non-bencmark sehingga membuat imbal hasil naik 3-10bps. BI melakukan intervensi di pasar
dengan membeli seri-seri obligasi 5, 10 dan 15. Namun, dikarenaka likuiditas yang sudah menipis
pergerakan di pasar tidak signifikan.

Pasar Saham
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG melanjutkan penguatannya sebesar +0.230% tepatnya pada level
6,211.59. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan. Terlihat dari kenaikan IDX30 (+0.35%) dimana lebih tinggi daripada kenaikan IHSG pada Senin,
17/12. Enam (6) dari sembillan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin
dengan Miscellaneous Industry yang meningkat sebesar +1.52%, sektor Trade naik sebesar +1.01% dan
sektor Finance menguat sebanyak +0.36%. Sisa tiga (3) sektor berakhir negatif, Basic Industry melemah
sebesar -0.81%, sektor Agriculture turun sebesar -0.72% dan sektor Mining melemah -0.19%. Investor
Asing menlanjutkan pencatatan net buy sebesar Rp. 189.76 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir di zona positif, setelah Amerika Serikat dan China menyepakati
perjanjian dagang fase pertama pada 15 Desember 2019. Bursa Saham Amerika Serikat juga terlihat
menguat didorong meredanya ketegangan perdagangan dengan China.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

16-Dec-19 17-Dec-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7.18 7.25 0.99 

Indonesia USD 10yr 2.84 2.84 (0.07)

US Treasury 10yr 1.84 1.87 1.52 

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

BI 7-Day RRR 5.00 3.00 0.14

FED RATE 1.75 2.00 0.30

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.05 1.5764

1 Mth 5.35 1.7405

3 Mth 5.50 1.8874

6 Mth 5.67 1.8883

1 Yr 5.86 1.9433

Bursa Saham Dunia

13-Dec 16-Dec %Change

IHSG 6,197.32 6,211.59 0.23%

LQ 45 997.65 1,001.00 0.34%

S&P 500 (US) 3,168.80 3,191.45 0.71%

Dow Jones (US) 28,135.38 28,235.89 0.36%

Hang Seng (HK) 27,687.76 27,508.09 -0.65%

Shanghai Comp (CN) 2,967.68 2,984.39 0.56%

Nikkei 225 (JP) 24,023.10 23,952.35 -0.29%

DAX (DE) 13,282.72 13,407.66 0.94%

FTSE 100 (UK) 7,353.44 7,519.05 2.25%

Cross Currencies

16-Dec-19 17-Dec-19 %Change

USD/IDR 14,020 14,020 0.00 

EUR/IDR 15,606 15,628 0.14 

JPY/IDR 128.16 128.00 (0.13)

GBP/IDR 18,778 18,641 (0.73)

CHF/IDR 14,248 14,265 0.12 

AUD/IDR 9,644 9,629 (0.16)

NZD/IDR 9,250 9,252 0.02 

CAD/IDR 10,645 10,650 0.05 

HKD/IDR 1,799 1,800 0.02 

SGD/IDR 10,350 10,352 0.02 

Major Currencies

16-Dec-19 17-Dec-19 %Change

EUR/USD 1.1131 1.1147 0.14 

USD/JPY 109.39 109.53 0.13 

GBP/USD 1.3394 1.3297 (0.72)

USD/CHF 0.9840 0.9829 (0.11)

AUD/USD 0.6879 0.6868 (0.16)

NZD/USD 0.6598 0.6599 0.02 

USD/CAD 1.3171 1.3164 (0.05)

USD/HKD 7.7916 7.7903 (0.02)

USD/SGD 1.3546 1.3543 (0.02)
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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,
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*DEC-19

Kurs USD/IDR | 14,020 | Kurs EUR/USD | 1.1147 |
IHSG per 16 December 2019 | 6,211.59 |
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