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HIGHLIGHT NEWS: 
FX 
GBP dan USD menjadi penggerak pasar di perdagangan kemarin. GBP bergerak menguat menjelang 
pertemuan antara Theresa May dengan Uni Eropa esok. Menjelang tanggal deadline Maret 29, kedua pihak 
berusaha untuk mencapai kata sepakat terkait perjanjian antara UK dan Uni Eropa. GBPUSD sempat tertahan 
di level 1.3000 sebelum terus menguat hingga 1.3072. Level tertinggi di Januari ada di 1.3046 yang 
mendekati level support saat ini. EURUSD menguat mendekati level rata-rata 100-200 hari nya di level 
1.1328, level tersebut masih berada dibawah level tertinggi di 31 Januari di level 1.1340. Kemarin USDIDR 
dibuka di 14110, IDR sedikit dalam tekanan di sesi perdagangan Asia, spot bergerak dari 14110 ke level 
14130. Namun di sesi Eropa dikarekan terdapat dana asing yang masuk rate bergerak turun hingga mencoba 
testing level 14100 sebelum akhirnya ditutup di 14097-14107. 
 
Pasar Obligasi 
Pasar obligasi pemerintah ter-support dengan baik terutama untuk seri 15-20 tahun. imbal hasil bergerak 
menyempit untuk tenor-tenor tersebut 3-7bps. Pasar kemarin relatif sepi, dimana pembelian didominasi 
oleh nama-nama asing yang menyebabkkan spot USDIDR bergerak menguat ke 14100. 
 
Pasar Saham 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak bertahan menguat dan ditutup dengan penurunan 0.05% atau 
3,15 poin di level 6.494,67 dari level penutupan perdagangan sebelumnya. Kemarin investor asing masih 
konsisten melakukan aksi jual bersih saham pada perdagangan hari kedelapan berturut-turut. Berdasarkan 
data Bursa Efek Indonesia, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih senilai Rp618,63 miliar pada 
perdagangan kemarin. Dari 627 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 226 saham 
menguat, 187 saham melemah, dan 214 saham stagnan. Empat dari sembilan sektor dalam IHSG berakhir di 
di zona merah dipimpin oleh sektor industri dasar dengan pelemahan 1,09%. Di sisi lain, lima sektor 
menguat dan menahan pelemahan IHSG lebih lanjut, dipimpin oleh sektor tambang yang naik 1,52%. Indeks 
saham lainnya di Asia cenderung variatif pada perdagangan kemarin, dengan indeks Nikkei 225 dan Topix 
Jepang masing-masing menguat 0,1% dan 0,28%, sedangkan indeks Shanghai Composite China menguat 
0,05%. Di sisi lain, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,42%. Dilaporkan Reuters, bursa saham Asia 
bergerak pada kisaran level tertinggi empat bulan karena investor mencermati kemajuan dalam 
pembicaraan perdagangan China-AS. Pembicaraan perdagangan mendominasi berita utama dengan putaran 
baru perundingan antara AS dan China yang akan berlangsung di Washington pada hari Selasa, dan tindak 
lanjut di tingkat yang lebih tinggi di akhir pekan ini. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

19-Feb-19 20-Feb-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.85 7.85 0.00  

Indonesia USD 10yr 4.10 4.10 0.00  

US Treasury 10yr 2.66 2.63 (1.13) 

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

BI 7-Day RRR 6.00 2.82 0.32 

FED RATE 2.50 1.90 -0.10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6.26 2.4150 

1 Mth 7.11 2.4804 

3 Mth 7.36 2.6829 

6 Mth 7.58 2.7538 

1 Yr 7.76 2.9060 

Bursa Saham Dunia 

  18-Feb-19 19-Feb-19 %Change 

IHSG       6,497.82        6,494.67  (0.05) 

LQ 45       1,017.81        1,013.95  (0.38) 

S&P 500 (US) -       2,779.76  - 

Dow Jones (US)  -    25,891.32   - 

Hang Seng (HK)    28,347.01     28,228.13  (0.42) 

Shanghai Comp (CN)       2,754.36        2,755.65  0.05 

Nikkei 225 (JP)    21,281.85     21,302.65  0.10 

DAX (DE)    11,299.20     11,309.21  0.09 

FTSE 100 (UK)       7,219.47        7,179.17  (0.56) 

Cross Currencies 

  19-Feb-19 20-Feb-19 %Change 

USD/IDR               14,110                14,070  (0.28) 

EUR/IDR               15,884                15,972  0.56  

JPY/IDR               126.96                126.94  (0.02) 

GBP/IDR               18,091                18,392  1.67  

CHF/IDR               13,975                14,060  0.61  

AUD/IDR               10,019                10,079  0.60  

NZD/IDR                9,626                 9,670  0.46  

CAD/IDR               10,635                10,656  0.20  

HKD/IDR                 1,796                  1,793  (0.20) 

SGD/IDR               10,374                10,402  0.27  

Major Currencies 

  19-Feb-19 20-Feb-19 %Change 

EUR/USD               1.1269                1.1352  0.74  

USD/JPY               111.02                110.85  (0.15) 

GBP/USD               1.2835                1.3073  1.85  

USD/CHF               1.0086                1.0007  (0.78) 

AUD/USD               0.7109                0.7164  0.78  

NZD/USD              0.6830               0.6873  0.64  

USD/CAD               1.3255                1.3204  (0.38) 

USD/HKD              7.8472               7.8489  0.02  

USD/SGD               1.3586                1.3526  (0.44) 

“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 
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laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan 
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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 14,070| Kurs EUR/USD 1.1352 
IHSG per  19-Feb-2019 6494.67 

Berdasarkan DJPPR Kemenkeu, total penawaran yang 
masuk untuk lelang 5 seri SBSN yang telah dilakukan 
mencapai sekitar Rp21,328 triliun. 
 


