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HIGHLIGHT NEWS: 
Pada hari ini sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 
dimulai dan bursa domestik dibuka menghijau terbatas. 
Investor tetap optimis bahwa Pemerintah mampu untuk 
mempertahankan konsdisi perekonomian dengan baik, walau 
sikap hati-hati tetap dilakukan oleh para pelaku pasar 

FX 
AUD melemah kemarin setelah unemployment rate Australia naik ke5.2%. Hari ini pelaku pasar akan 
menunggu data retail sales US untuk melihat kondisi perekonomian US menjelang rapat the Fed minggu 
depan. 
 
IDR melemah terhadap USD pada perdagangan kemarin dengan range 14230 - 14295, pagi ini IDR kembali 
melemah menyusul insiden penyerangan kapal tanker di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak 
mentah naik. Spot USD/IDR dibuka di 14295/14305. 
 
Pasar Obligasi 
Harga obligasi pemerintah Indonesia denominasi USD sedikit melemah menyusul aksi profit taking pelaku 
pasar, sementara harga obligasi pemerintah Indonesia denominasi Rupiah masih bergerak naik dipicu katalis 
positif dari kenaikan rating Indonesia dan ekspektasi penurunan suku bunga BI. Selasa minggu depan 
pemerintah akan kembali mengadakan lelang untuk seri-seri benchmark obligasi denominasi Rupiah. 
 
Pasar Saham 
JCI kembali ditutup melemah secara terbatas pada akhir perdagangan kemarin ke level 6.273,08 atau turun  
(-0,05%). Pada sepanjang sesi perdagangan JCI tidak terlalu banyak berfluktuasi sempat mengalami 
penguatan pada awal sesi perdagangan namun sesi perdagangan kedua melemah hingga 6.250,12 da 
walaupun setelah itu JCI bergerak naik namun hanya namun tetap berada pada daerah teritori negatif. 
Sektor-sektor yang diperdagangkan ditutup cukup bervariatif, dengan sektor yang mengalami penguatan 
tertinggi dialami oleh sektor properti sebesar 2,08% sedangkan sektor yang mengalami pelemahan cukup 
dalam dari  sektor pertanian yakni (-0,67%). Investor asing kembali melakukan aksi jual bersih mencapai 
Rp.696,6Milyar. Dari kawasan global dirilisnya data inflasi AS yang menunjukan adanya perlambatan turut 
menguatkan ekspektas The Fed akan memangkasi tingkat suku bungan acuannya.  
    

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

13-Jun-19 14-Jun-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,59 7,59 0,00  

Indonesia USD 10yr 3,43 3,49 0,02  

US Treasury 10yr 2,14 2,08 (0,03) 

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

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

FED RATE 2,50 1,80 0,10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,26 2,3646 

1 Mth 6,94 2,3942 

3 Mth 7,22 2,4102 

6 Mth 7,46 2,3183 

1 Yr 7,63 2,3056 

Bursa Saham Dunia 

  12-Jun 13-Jun %Change 

IHSG       6,276.18        6,273.08  -0.05% 

LQ 45           996.19            994.39  -0.18% 

S&P 500 (US)       2,879.84        2,891.64  0.41% 

Dow Jones (US)    26,004.83     26,106.77  0.39% 

Hang Seng (HK)    27,308.46     27,294.71  -0.05% 

Shanghai Comp (CN)       2,909.38        2,910.74  0.05% 

Nikkei 225 (JP)    21,129.72     21,032.00  -0.46% 

DAX (DE)    12,115.68     12,169.05  0.44% 

FTSE 100 (UK)       7,367.62        7,368.57  0.01% 

Cross Currencies 

  13-Jun-19 14-Jun-19 %Change 

USD/IDR               14.250                14.305  0,39  

EUR/IDR               16.090            16.133  0,27  

JPY/IDR               131,35                132,05  0,53  

GBP/IDR               18.086                18.132  0,25  

CHF/IDR               14.316                14.404  0,62  

AUD/IDR                9.875                 9.880  0,05  

NZD/IDR                9.374                 9.360  (0,15) 

CAD/IDR               10.692                10.726  0,32  

HKD/IDR                 1.823                  1.827  0,24  

SGD/IDR               10.428                10.468  0,38  

Major Currencies 

  13-Jun-19 14-Jun-19 %Change 

EUR/USD               1,1291                1,1279  (0,11) 

USD/JPY               108,48                108,33  (0,14) 

GBP/USD               1,2692                1,2675  (0,13) 

USD/CHF              0,9954                0,9931  (0,23) 

AUD/USD              0,6930               0,6907  (0,33) 

NZD/USD              0,6580               0,6543  (0,56) 

USD/CAD               1,3329                1,3337  0,06  

USD/HKD               7,8189               7,8308  0,15  

USD/SGD               1,3665                1,3666  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  14.305 | Kurs EUR/USD |  1,1279  
IHSG per 13 Juni 2019  6,273.08 
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