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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG kembali ditutup melemah (-0,34%) pada akhir penutupan 
kemarin. Namun market masih memprediksi bahwa IHSG 
masih dapat menguat meskipun cukup terbatas.  

FX 
USD melemah kemarin, USD Index turun 0.1% ke level 96.792. Data kuat dari NFP menurunkan ekspektasi 
pasar terhadap the Fed akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 25 bps. EUR/USD tidak banyak 
berubah di level 1.1227. Minggu lalu data industrial Jerman turun jauh di bawah ekspektasi di bulan Mei. 
Menteri Ekonomi Jerman memperingatkan bahwa sektor ini masih akan lemah dalam beberapa bulan ke 
depan. USD/JPY turun 0.1% ke level 108.31. Gubernur BoJ mengatakan bahwa ia mengekspektasikan 
perekonomian Jepang akan tumbuh secara moderat dan bertahap untuk mendorong inflasi ke target bank 
sentral yaitu 2%. 
Kemarin spot USD/IDR diperdagangkan di level 14,125 dan naik hingga ke level 14,160. USD/IDR ditutup di 
level 14,105-14,115. Hari ini spot di buka di level 14105-14115, dan diperkirakan bergerak di level 14,080- 
14130. Anggaran Dana untuk DPR telah diterima dan target pertumbuhan ekonomi adalah di kisaran 5.2% 
dan 5.5%untuk tahun 2020. 
Pemerintah memperkirakan inflasi tahunan menjadi 2% dan 4% sementara nilai tukar Rupiah terhadap dolar 
AS diperkirakan antara 14.000 dan 14.500. 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi  pemerintah tenor 10tahun diperdagangkan di level 7.28% dan ditutup di level 7.21%.  Pemain lokal 
didominasi aksi jual tenor 10 tahun di level 7.20%-7.30%. Arus permintaan dari asing masih kuat. Kemarin 
setelah jam makan siang, pemain Amerika mulai terlihat sebagai pembeli dalam jumlah besar di pasar 
obligasi dengan permintaan terbesar pada seri 10 tahun dan 15 tahun. Di akhir hari, obligasi pemerintah 
Indonesia naik 2-5bps. 
 
Pasar Saham 
Bursa saham dalam negeri kembali ditutup melemah pada level 6,351.83 (-0,34%) dan sepanjang hari 
perdaganan JCI tetap bergerak pada teritotri negatif. Sebagian besar sektor yang diperdagangkan ikut ditutup 
melemah seperti sektor pertambangan yang mengalami pelemahan paling dalam , hanya beberapa sektor 
saja yang berhasil ditutup menguat seperti sektor aneka industri dan sektor pertanian. Untuk perdagangan 
asing mencatatkan net sell sebanyak Rp. 213,31 Milyar. Dari kawasan global, investor sedang menunggu 
dirilisnya risalah dari The Fed pada hari Rabu besok (10/07/19). Untuk Dollar AS sedikit mengalami 
penguatan seiring dirilisnya data jumlah pekerjaan yang bertambah dan hal ini diekspektasi mengurangi 
harapan bahwa Federal Reserve akan memotong suku bunga secara agresif untuk mencegah pelambatan. 
Selain itu peluang Eropa dan Inggris yang berpotensi memangkas suku bunga juga turut menjadi fokus 
investor. Dari data RTI, dolar AS tercatat menguat terhadap mayoritas mata uang negara utama dunia. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

8-Jul-19 9-Jul-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,17 7,17 0,00  

Indonesia USD 10yr 3,20 3,19 (0,16) 

US Treasury 10yr 2,04 2,05 0,64  

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

BI 7-Day RRR 6,00 3,28 0,55 

FED RATE 2,50 1,80 0,10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,20 2,3771 

1 Mth 6,58 2,3794 

3 Mth 6,81 2,3378 

6 Mth 7,19 2,2565 

1 Yr 7,31 2,2615 

Bursa Saham Dunia 

  5-Jul 8-Jul %Change 

IHSG       6,373.48        6,351.83  -0.34% 

LQ 45       1,018.73        1,012.67  -0.59% 

S&P 500 (US)       2,990.41        2,975.95  -0.48% 

Dow Jones (US)    26,922.12     26,806.14  -0.43% 

Hang Seng (HK)    28,774.83     28,331.69  -1.54% 

Shanghai Comp (CN)       3,011.06        2,933.36  -2.58% 

Nikkei 225 (JP)    21,746.38     21,534.35  -0.98% 

DAX (DE)    12,568.53     12,543.51  -0.20% 

FTSE 100 (UK)       7,553.14        7,549.27  -0.05% 

Cross Currencies 

  8-Jul-19 9-Jul-19 %Change 

USD/IDR               14.130                14.115  (0,11) 

EUR/IDR               15.862                15.833  (0,18) 

JPY/IDR               130,31                129,82  (0,38) 

GBP/IDR               17.695                17.660  (0,19) 

CHF/IDR               14.264                14.197  (0,47) 

AUD/IDR                9.875                 9.826  (0,50) 

NZD/IDR                9.379                 9.358  (0,22) 

CAD/IDR               10.807                10.774  (0,31) 

HKD/IDR                 1.812                  1.807  (0,28) 

SGD/IDR               10.382                10.376  (0,06) 

Major Currencies 

  8-Jul-19 9-Jul-19 %Change 

EUR/USD               1,1226                1,1217  (0,07) 

USD/JPY               108,44                108,73  0,27  

GBP/USD               1,2523                1,2512  (0,09) 

USD/CHF              0,9907                0,9941  0,35  

AUD/USD              0,6987                0,6961  (0,37) 

NZD/USD              0,6638               0,6630  (0,12) 

USD/CAD               1,3075                1,3102  0,21  

USD/HKD              7,7969                7,8108  0,18  

USD/SGD               1,3610                1,3604  (0,04) 

“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 |  14.115| Kurs EUR/USD |  1,1217 | 
IHSG per 08 Juli 2019 | 6,351.83 | 
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