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HIGHLIGHT NEWS: 
Adanya kesepakatan dagang antar USA dengan Meksiko 
mebuat pergerakan USD mengalami penguatan, walaupun 
penguatannya masih terbatas menyusul ekspektasi The Fed 
akan memangkas suku bungan acuan pada pertemuan The 
Fed mendaang 

FX 
Pagi ini spot USD/IDR dibuka di level 14230-14240 dengan range pergerakan antara 14200-14250. Kemarin 
pergerakan spot USD/IDR naik menjelang akhir hari seiring meningkatnya permintaan dari nasabah hingga 
ditutup pada 14255-14265. 
Inflasi di bulan Mei dilaporkan sebesar 0.68% MoM (3.32% YoY) dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan 
pangan dan transportasi selama bulan Ramadhan. Sementara Core Inflation meningkat secara stabil ke level 
3.12% YoY dari level terendah di 2.58% YoY pada bulan Februari 2018. 
USD menguat menyusul ekspektasi akan meredanya tensi perang dagang menyusul kesepakatan dagang 
antara US dengan Meksiko setelah sebelumnya Presiden Trump sempat mengancam akan mengenakan tarif 
sebesar 5% atas barang-barang dari Meksiko. Akan tetapi penguatan USD terbatas menyusul meningkatnya 
ekpektasi the Fed akan memangkas suku bunga pada rapat the Fed mendatang. 
 Sementara itu ekspor China tumbuh di bulan Mei meskipun adanya pengenaan tarif dari US. Para menteri 
keuangan G20 sebelumnya menyatakan bahwa tensi perang dagang dan geopolitical telah meningkat dan 
menjadi resiko terhadap pertumbuhan ekonomi global. 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi pemerintah denominasi Rupiah dan USD mengalami kenaikan signifikan pasca liburan panjang Idul 
Fitri menyusul meningkatnya kemungkinan penurunan suku bunga the Fed pasca komentar dovish Gubernur 
Fed Jerome Powell dan kenaikan rating obligasi Indonesia oleh S&P. 
 
Pasar Saham 
Di hari pertama perdagangan bursa saham domestik pasca libur  panjang Lebaran kemarin, JCI ditutup 
menguat 1,3% atau pada posisi 6,289.61. Dan sepanjang sesi perdagangan JCI tetap berada pada teritori 
positif, aksi beli masih terhadap saham-saham besar pilihan masih dilakukan oleh para investor terlihat 
dengan penutupan LQ45 yang menguat hampir 2%. Hampir semua sektor yang diperdagangkan juga ditutup 
menguat seperti sektor aneka industri dan sektor property yang menguat diatas 2,3%. Hanya sedikit sektor 
yang ditutup melemah terbatas, seperti sektor pertanian dan pertambangan. Untuk investor asing terus 
melanjutkan aksi net buy  mencapai Rp. 480,8Milyar. Bursa saham global mayoritas ditutup menghijau, hal 
ini juga didukung dengan tercapainya kesepakatan tarif dagang antara AS dengan Meksiko. Dimana Presiden 
Donald Trump mengumumkan bahwa usulan tarif pada barang impor Meksiko akan ditunda tanpa batas 
waktu. Berita tersebut memberikan sentimen positif terhadap para investor. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

31-May-19 11-Jun-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,70 7,67 (0,00) 

Indonesia USD 10yr 3,40 3,43 0,01  

US Treasury 10yr 2,12 2,16 0,02  

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

BI 7-Day RRR 6,00 3,32 0,68 

FED RATE 2,50 2,00 0,30 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,29 2,3785 

1 Mth 6,99 2,4133 

3 Mth 7,24 2,4357 

6 Mth 7,47 2,3487 

1 Yr 7,63 2,3376 

Bursa Saham Dunia 

  31-May 10-Jun %Change 

IHSG       6,209.12        6,289.61  1.30% 

LQ 45           982.88        1,002.00  1.94% 

S&P 500 (US)       2,752.06        2,886.73  4.89% 

Dow Jones (US)    24,815.04     26,062.68  5.03% 

Hang Seng (HK)    26,901.09     27,578.64  2.52% 

Shanghai Comp (CN)       2,898.70        2,852.13  -1.61% 

Nikkei 225 (JP)    20,601.19     21,134.42  2.59% 

DAX (DE)    11,726.84   -  - 

FTSE 100 (UK)       7,161.71        7,375.54  2.99% 

Cross Currencies 

  31-May-19 11-Jun-19 %Change 

USD/IDR               14.240                14.255  0,11  

EUR/IDR               16.108                16.130  0,13  

JPY/IDR               131,21                131,25  0,03  

GBP/IDR             18.102                18.078  (0,13) 

CHF/IDR               14.372               14.400  0,20  

AUD/IDR                9.940               9.924  (0,15) 

NZD/IDR                9.465                  9.410  (0,59) 

CAD/IDR               10.729                10.748  0,17  

HKD/IDR                1.816                  1.819  0,17  

SGD/IDR             10.433                10.444  0,11  

Major Currencies 

  31-May-19 11-Jun-19 %Change 

EUR/USD               1,1312                1,1316  0,04  

USD/JPY            108,52                108,61  0,09  

GBP/USD               1,2712               1,2683  (0,23) 

USD/CHF              0,9907               0,9899  (0,08) 

AUD/USD              0,6980               0,6962  (0,26) 

NZD/USD              0,6646                0,6601  (0,68) 

USD/CAD               1,3274                1,3263  (0,08) 

USD/HKD               7,8431               7,8378  (0,07) 

USD/SGD               1,3650                1,3649  (0,01) 

“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 | Kurs EUR/USD | 
IHSG per 10 June 6.289,61 I 1,1316 
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