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HIGHLIGHT NEWS: 
FX 
Presiden Donald Trump menyatakan di hari Minggu bahwa terdapat kemungkinan ia akan mengundur 
penetapan kenaikan tarif impor barang China ke US, setelah adanya kemajuan dari diskusi kedua pihak. AUD 
dan JPY naik di awal sesi Asia hari ini setelah presiden US, Donald Trump, mengatakan akan menunda 
kenaikan tarif impor barang China ke US. GBP/USD diperdagangkan didekat level 1.3060 di awal Senin. 
Laporan mengenai Brexit yang kemungkinan ditunda membawa kabar gembira bagi para pembeli GBP. USD 
melemah terhadap mata uang lainnya setelah komentar dovish dari wakil presiden the Fed yang membebani 
USD. USD index turun 0.14% ke level 96.33 pada penutupan hari Jumat lalu. 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi pemerintah jangka pendek naik, dimana yield menyempit 8bps. Bank Sentral mencoba mengurangi 
target lelang untuk SBI, yang mendorong besarnya minat beli pasar untuk obligasi jangka pendek terutama 
tenor 5 tahun. Obligasi jangka menengah dan jangka panjang juga naik, namun tidak banyak permintaan 
untuk obligasi di atas 10 tahun.  
 
Pasar Saham 
Perdagangan pada Jumat pekan lalu ditutup melemah 0,557% atau turun 36,388 poin ke level 6.501,378. 
Seiring pelemahan IHSG investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar Rp115,01 miliar data 
tersebut diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari segi sektoran, sektor pertambangan dan perdagangan 
berada di zona hijau, sedangkan 8 sektor lainnya berada di zona merah. Sektor perdagangan mencatatkan 
kenaikan terbesar yakni 6,85 poin atau 0,83%. Adapun, penurunan terbesar berasal dari sektor industri dasar 
dan kimia sebesar 14,97 poin atau 1,66%.  Dari 627 saham yang terdaftar di BEI, sebanyak 171 saham 
menguat, 219 saham melemah, dan 238 saham stagnan. Berita global yakni  Perang dagang antara Amerika 
dan China saat ini sedang diharapkan menuju ke arah perdamaian, kendati masih belum bisa dipastikan. 
Namun, peluang bagi kenaikan lanjutan suku bunga acuan lebih terbatas, karena potensi kenaikan Fed Fund 
Rate juga lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Adanya perundingan dagang antara dua negara ekonomi 
terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China, masih belum menyepakati terkait isu sensitif terkait dengan 
nilai tukar, yang akan memastikan China memenuhi janjinya untuk tidak mendepresiasi yuan. Dilansir 
Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan bahwa diskusi perdagangan tersebut 
diperpanjang hingga akhir pekan untuk mencari kesepakatan perdagangan yang luas untuk mencegah AS 
meningkatkan tarif barang-barang China. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

22-Feb-19 25-Feb-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.85 7.82 (0.38) 

Indonesia USD 10yr 4.19 4.16 (0.72) 

US Treasury 10yr 2.69 2.65 (1.49) 

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

BI 7-Day RRR 6.00 2.82 0.32 

FED RATE 2.50 1.50 0.00 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6.25 2.4101 

1 Mth 7.10 2.4844 

3 Mth 7.34 2.6463 

6 Mth 7.57 2.7060 

1 Yr 7.76 2.8916 

Bursa Saham Dunia 

  21-Feb-19 22-Feb-19 %Change 

IHSG       6,537.77        6,501.38  (0.56) 

LQ 45       1,024.44        1,015.47  (0.88) 

S&P 500 (US)       2,774.88        2,792.67  0.64 

Dow Jones (US)    25,850.63     26,031.81  0.70 

Hang Seng (HK)    28,629.92     28,816.30  0.65 

Shanghai Comp (CN)       2,751.80        2,804.23  1.87 

Nikkei 225 (JP)    21,464.23     21,425.51  (0.18) 

DAX (DE)    11,423.28     11,457.70  0.30 

FTSE 100 (UK)       7,167.39        7,178.60  0.16 

Cross Currencies 

  22-Feb-19 25-Feb-19 %Change 

USD/IDR               14,075                14,010  (0.46) 

EUR/IDR               15,964                15,897  (0.42) 

JPY/IDR               127.23                126.54  (0.54) 

GBP/IDR               18,386                18,306  (0.44) 

CHF/IDR               14,086                14,017  (0.49) 

AUD/IDR               10,037                10,026  (0.11) 

NZD/IDR                9,635                 9,634  (0.01) 

CAD/IDR               10,718                10,671  (0.44) 

HKD/IDR                 1,793                  1,785  (0.46) 

SGD/IDR               10,419                10,377  (0.41) 

Major Currencies 

  22-Feb-19 25-Feb-19 %Change 

EUR/USD               1.1342                1.1347  0.04  

USD/JPY               110.63                110.71  0.08  

GBP/USD               1.3063                1.3067  0.03  

USD/CHF              0.9992               0.9995  0.03  

AUD/USD               0.7131                0.7157  0.36  

NZD/USD              0.6846               0.6877  0.45  

USD/CAD               1.3132                1.3129  (0.02) 

USD/HKD               7.8481                7.8481  (0.00) 

USD/SGD               1.3509                1.3502  (0.05) 

“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 14,010 | Kurs EUR/USD 1.1347 |  
IHSG per  22-Feb-2019 6501.38 

Peluang bagi kenaikan lanjutan suku bunga acuan lebih 
terbatas, karena potensi kenaikan Fed Fund Rate juga lebih 
rendah dibandingkan tahun lalu. 


