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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berhasil rebound pada penutupan kemarin sore setelah 
didorong dari pertumbuhan sektor Mining . Nilai tukar rupiah 
berhasil memperkuat posisinya terhadap dolar AS pada 
penutupan kemarirn sore. Isu Global masih seputar tekanan 
antara AS-Iran dan keputusan Bank Sentral.  

FX 
Data penjualan rumah baru di US turun dari 679,000 ke 626,000 di Bulan Mei, sementara data tingkat 
kepercayaan konsumen yang mengindikasikan tingkat pengeluaran konsumen juga turun cukup signifikan 
dari 131.3 ke 121.5. Data-data yang keluar tersebut membuat pasar semakin menantikan keputusan yang 
akan diambil the Fed dalam pertemuan tentang penentuan suku bunga yang akan diadakan 30-31 Juli 
mendatang. Disisi lain, EUR sempat menyentuh ke level tertinggi nya dalam 3 bulan terakhir di 1.1413 
sebelum akhirnya ditutup dibawah level 1.1400 setelah data-data dari Prancis dan Jerman yang dibawah 
ekspektasi pasar. Spot USD-IDR hari ini dibuka di 14145-14165 dan diperkirakan bergerak di range 14,130-
14,180 hari ini. Kemarin Rupiah ditutup di 14,120, naik dibandingkan penutupan hari Senin di 14,135. 
 
Pasar Obligasi 
Pasar obligasi masih mengalami kenaikan dikarenakan inflow dari asing yang cukup besar kemarin. Seri-seri 
benchmark FR78, FR68, dan FR79 diminati oleh investor asing, terutama FR78 disaat imbal hasil 7.38%. 
Sementara itu, investor lokal banyak yang mengambil kesempatan ini untuk melakukan profit taking. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG mengalami kenaikan sebesar +0,509% tepatnya pada level 6,320.45. 
Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar, terlihat dari kenaikan LQ45 yang mencapai 0,59% 
dan IDX30 yang sebesar 0,54%, kenaikan tersebut lebih besar daripada kenaikan IHSG pada penutupan 
kemarin sore. Investor Asing mencatat net buy sebesar Rp. 426.64 Miliar. Hanya dua (2) sektor yang 
diperdagangkan berakhir pada zona  merah, Property , Real Estate and Building Construction turun sebesar -
0,36% dan Miscellaneous Industry yang turun tipis -0,08%. Sisa  tujuh (7) sektor berakhir pada zona positif, 
dipimpin dengan sektor Mining yang mengalami kenaikan sebesar +5,12%, Basic Industry and Chemical naik 
sebanyak +1,14% dan sekto r Agriculture yang menguat +0,84%. Bursa Saham Asia terlihat  melemah, Hang 
Seng melemah sebesar -1,15%, CSI300 turun -1,04%, Shanghai Composite turun sebesar -0,87% dan Nikkei 
terkoreksi sebanyak -0,43%.Hal ini dikarenakan, tekanan antara AS-Iran yang membuat investor untuk 
menjauhi risko dan memburu aset-aset yang aman dan menunggu keputusan Bank Sentral atas penurunan 
suku bunga pada akhir tahun. Bursa Saham Amerika Serikat terlihat melemah, NASDAQ turun sebanyak           
-1,51%, S&P 500 turun -0,95% dan Dow Jones terkoreksi sebesar -0,67%. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

25-Jun-19 26-Jun-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,45 7,35 (0,01) 

Indonesia USD 10yr 3,31 3,31 0,00  

US Treasury 10yr 2,07 2,01 (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 2,3760 

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 

  24-Jun 25-Jun %Change 

IHSG       6,288.47        6,320.45  0.51% 

LQ 45           998.04        1,003.93  0.59% 

S&P 500 (US)       2,945.35        2,917.38  -0.95% 

Dow Jones (US)    26,727.54     26,548.22  -0.67% 

Hang Seng (HK)    28,513.00     28,185.98  -1.15% 

Shanghai Comp (CN)       3,008.15        2,982.07  -0.87% 

Nikkei 225 (JP)    21,285.99     21,193.81  -0.43% 

DAX (DE)    12,274.57     12,228.44  -0.38% 

FTSE 100 (UK)       7,416.69        7,422.43  0.08% 

Cross Currencies 

  25-Jun-19 26-Jun-19 %Change 

USD/IDR               14.140                14.155  0,11  

EUR/IDR               16.123                16.076  (0,29) 

JPY/IDR               132,08                131,72  (0,28) 

GBP/IDR               18.023                17.961  (0,34) 

CHF/IDR               14.560                14.497  (0,44) 

AUD/IDR                9.837                 9.863  0,26  

NZD/IDR                9.393                 9.428  0,37  

CAD/IDR               10.718                10.740  0,20  

HKD/IDR                 1.811                  1.813  0,08  

SGD/IDR               10.449                10.443  (0,06) 

Major Currencies 

  25-Jun-19 26-Jun-19 %Change 

EUR/USD               1,1402                1,1356  (0,40) 

USD/JPY               107,06                107,47  0,39  

GBP/USD               1,2746                1,2688  (0,45) 

USD/CHF               0,9712               0,9765  0,54  

AUD/USD              0,6957               0,6969  0,18  

NZD/USD              0,6643               0,6660  0,25  

USD/CAD               1,3193                1,3181  (0,09) 

USD/HKD               7,8061               7,8083  0,03  

USD/SGD               1,3533                1,3555  0,16  

“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.” 

*June-19 

Kurs USD/IDR   |  14.155  | Kurs EUR/USD |  1,1356 |  
IHSG per 25 Juni 2019   6,320.45  
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