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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG lanjut melemah tetapi nilai tukar rupiah mampu 
menahan momentum penguatannya.  
Isu Global masih seputaran isu tarif dan ekspektasi terhadap 
penurunan suku bunga pada Q4 2019.  
 

FX 
Dolar AS mendekati posisi terendah tiga bulan pada hari Senin setelah data regional yang mengecewakan dan 
meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS. Indeks Dolar AS turun 0,1% menjadi 95,59. 
Indeks manufaktur Dallas Fed untuk Juni datang lebih lemah dari yang diharapkan di -12,1 dibandingkan dengan perkiraan 
untuk -1,0. Data mengkonfirmasi penurunan aktivitas di kawasan lain di AS, karena indeks aktivitas Philly Fed dan indeks 
manufaktur Empire juga lebih lemah. 
Sekretaris Negara AS Mike Pompeo memperingatkan bahwa sanksi "signifikan" terhadap Iran akan diumumkan pada hari 
Senin dan menambahkan bahwa ia ingin membangun "koalisi global" untuk menghadapi ancaman yang menurutnya 
diajukan oleh Iran. 
Fokus pasar pada suku bunga kemungkinan akan berlanjut hari ini dengan Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan 
berbicara kepada Dewan Hubungan Luar Negeri di New York segera setelah konferensi pers pasca-FOMC-nya. Pada data, 
data Penjualan Rumah Baru AS dan kepercayaan Konsumen AS akan dirilis hari ini. 
Mata uang Asia menguat pada hari Senin karena pasar bertaruh kepada para pemimpin AS dan Cina yang akan membuat 
beberapa kemajuan pada isu-isu perdagangan pada pertemuan akhir pekan ini, sementara prospek pemotongan suku 
bunga Federal Reserve AS pada bulan Juli memperoleh momentum yang menyebabkan arus masuk lebih lanjut ke EM.  
 
Pasar Obligasi 
Harga Obligasi pemerintah mulai meningkat dikarenakan data neraca perdagangan yang keluar menunjukkan angka yang 
lebih baik dari yang diharapkan (+ US $ 208 juta) dibandingkan dengan defisit bulan lalu. Obligasi pemerintah 
diperdagangkan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan level kemarin. Sebagian besar pembeli 
memperpanjang durasi dengan menawar dari obligasi jangka pendek. Hasil akhir sebagian besar tidak berubah. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG lanjut terkoreksi sebesar -0,427% tepatnya pada level 6.288,465. Aksi penjualan 
banyak dilakukan oleh para pelaku pasar , terlihat dari penurunan LQ45 yang sebesar            -0,7%, IDX80 sebesar -0,69% 
dan IDX30 sebesar 0,67%, dimana penurunan tersebut lebih besar dari pada penurunan IHSG pada penutupan awal pekan 
ini. Hanya dua (2) dari sembilan sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, sektor Agriculture yang berhasil 
mengalami kenaikan sebesar +2,21% dan sektor Mining yang menguat tipis, +0,14%.  Sisa tujuh (7) sektor berakhir pada 
zona negatif, dipimpin dengan Basic Industry and Chemicals yang turun sebesar -1,04%, Miscellaneous Industry dan sektor 
Property, Real Estate and Building Construction yang terkoreksi sebesar-0,88%. Sebagian besar dai bursa saham Asia 
ditutup meningkat moderat disaat harga minyayk terus naik setelah Amerika Serikat berencana melancarkan sanki-sanki 
baru pada Iran. Bursa Saham Amerika Serikat citutup vartif, dengan Dow Jones yang meningkat tipis  +0,03%,  S&P500 
melemah -0,17% dan NASDAQ melemah 0,32%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

22-Jun-19 25-Jun-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,38 7,45 0,01  

Indonesia USD 10yr 3,34 3,31 (0,01) 

US Treasury 10yr 2,07 2,07 0,00  

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 2,3760 

1 Mth 6,81 2,4018 

3 Mth 7,02 2,3329 

6 Mth 7,35 2,2099 

1 Yr 7,52 2,1788 

Bursa Saham Dunia 

  21-Jun 24-Jun %Change 

IHSG 6315,44 6288,465 -0,43% 

LQ 45 1005,07 998,04 -0,70% 

S&P 500 (US) 2950,46 2945,35 -0,17% 

Dow Jones (US) 26719,13 26727,539 0,03% 

Hang Seng (HK) 28473,71 28513 0,14% 

Shanghai Comp (CN) 3001,98 3008,15 0,21% 

Nikkei 225 (JP) 21258,64 21285,99 0,13% 

DAX (DE) 12402,35 12290,62 -0,40% 

Cross Currencies 

  22-Jun-19 25-Jun-19 %Change 

USD/IDR               14.145                14.140  (0,04) 

EUR/IDR              16.102                16.123  0,13  

JPY/IDR               131,77                132,08  0,24  

GBP/IDR               18.037                18.023  (0,08) 

CHF/IDR               14.483                14.560  0,53  

AUD/IDR                9.839                 9.837  (0,02) 

NZD/IDR                9.335                 9.393  0,63  

CAD/IDR               10.722                10.718  (0,04) 

HKD/IDR                 1.810                  1.811  0,08  

SGD/IDR               10.449                10.449  0,00  

Major Currencies 

  22-Jun-19 25-Jun-19 %Change 

EUR/USD               1,1383                1,1402  0,16  

USD/JPY               107,35                107,06  (0,27) 

GBP/USD               1,2751                1,2746  (0,04) 

USD/CHF              0,9767                0,9712  (0,56) 

AUD/USD              0,6956               0,6957  0,01  

NZD/USD               0,6601               0,6643  0,64  

USD/CAD               1,3193                1,3193  0,00  

USD/HKD               7,8141                7,8061  (0,10) 

USD/SGD               1,3538                1,3533  (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 |  14.140  | Kurs EUR/USD |  1,1402 |   
IHSG per 24  Juni 2019  6288,465 
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