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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG melemah setelah tertekan sector pertanian, nilai tukar 
rupiah melemah terhadap AS Dollar setelah penjabat bank 
sentral AS mendorong penguatan AS Dollar.  
Isu global masih seputara trade war dan pelonggaran suku 
bunga.  

FX 
Dolar AS turun pada hari Rabu setelah Presiden Donald Trump berkomentar terhadap zona euro dan China, yang 
mengatakan mereka terlibat dalam devaluasi kompetitif untuk "mengambil keuntungan" dari AS. Indeks dolar 
turun menjadi 95,583 atau turun 0,1% pada hari. 
Dolar telah naik pada hari sebelumnya setelah Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan kesepakatan 
perdagangan AS-China sudah sampai "selesai 90%." Secara terpisah, Trump mengatakan kepada Fox bahwa ia 
"sangat senang" dengan situasi perdagangan saat ini dengan China. 
Data durable goods AS untuk bulan Mei turun 1,3%, jauh di bawah ekspektasi, meskipun berita itu dikalahkan oleh 
fakta bahwa pesanan barang tahan lama inti, yang menghapus sektor transportasi yang tidak stabil, naik 0,3%. 
Dolar Selandia Baru naik tipis setelah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), mempertahankan suku bunga pada 
rekor rendah 1,50%. Bank of Thailand juga membiarkan suku bunga acuannya tidak berubah pada 1,75% 
Adapun hari ini, USD / IDR diperkirakan akan diperdagangkan dengan kisaran 14170-14220. Fokus hari ini adalah 
keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilu yang akan dimulai pada pukul 12.30 siang 
 
Pasar Obligasi 
Aksi ambil untung terjadi pada obligasi pemerintah pada seri 10y dan 20y. Dekat penutupan pasar, Steve Mnuchin 
mengatakan kesepakatan antara AS dan CHINA selesai 90% yang menyebabkan minat beli obligasi semakin banyak 
setelah berita tersebut. Obligasi tenor 10y masih menjadi barang yang paling dicari . Obligasi ditutup dengan yield 
turun 3-10bps 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG terkoreksi sebanyak -0,158% tepatnya pada level 6,310.49. Aksi penjualan 
banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari penurunan IDX30 
sebesar -0,31%, lebih besar dari pada penurunan IHSG pada penutupan hari tersebut. Investor asing tetap 
mencatat net buy sebesar Rp. 399,66 Miliar. Hanya dua (2) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, 
Infrastructure, Utilities and Transportation yang meningkat +0,35% dan Trade, Service and Investment naik sebesar 
+0,13%. Sisa tujuh (7) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negative, dipimpin dengan sektor 
Agriculture yang mengalami penurunan sebesar -1,24%, Miscellaneous Industry melemah sebesar -1,05% dan Basic 
Industry and Chemical yang turun sebanyak -0,6%. Bursa Saham Asia menyusut seurung dengan melemahnya 
prospek pelonggaran kebijakan moneter oleh Fedral Reserve Amerika Serikat. Shanghai Composite terkoreksi           
-0,19%, Nikkei turun sebesar -0,51% dan CSI300 turun sebesar -0,18%. Bursa Saham Amerika Serikat juga terlihat 
terkoreksi, NASDAQ yang turun sebesar -0,36%, S&P500 turun sebanyak -0,12% dan Dow Jones turun tipis sebesar 
-0,04%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

26-Jun-19 27-Jun-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,35 7,35 0,00  

Indonesia USD 10yr 3,31 3,28 (0,01) 

US Treasury 10yr 2,01 2,05 0,02  

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 2,3854 

1 Mth 6,79 2,4024 

3 Mth 6,98 2,3299 

6 Mth 7,32 2,1998 

1 Yr 7,47 2,1833 

Bursa Saham Dunia 

  25-Jun 26-Jun %Change 

IHSG       6,320.45        6,310.49  -0.16% 

LQ 45       1,003.93        1,001.13  -0.28% 

S&P 500 (US)       2,917.38        2,913.78  -0.12% 

Dow Jones (US)    26,548.22     26,536.82  -0.04% 

Hang Seng (HK)    28,185.98     28,221.98  0.13% 

Shanghai Comp (CN)       2,982.07        2,976.28  -0.19% 

Nikkei 225 (JP)    21,193.81     21,086.59  -0.51% 

DAX (DE)    12,228.44     12,245.32  0.14% 

FTSE 100 (UK)       7,422.43        7,416.39  -0.08% 

Cross Currencies 

  26-Jun-19 27-Jun-19 %Change 

USD/IDR               14.155                14.195  0,28  

EUR/IDR               16.076                16.131  0,34  

JPY/IDR               131,72                131,49  (0,17) 

GBP/IDR               17.961                18.005  0,24  

CHF/IDR               14.497                14.494  (0,02) 

AUD/IDR                9.863                 9.928  0,66  

NZD/IDR                9.428                  9.481  0,56  

CAD/IDR               10.740                10.813  0,68  

HKD/IDR                 1.813                  1.817  0,24  

SGD/IDR               10.443                10.481  0,36  

Major Currencies 

  26-Jun-19 27-Jun-19 %Change 

EUR/USD               1,1356                1,1364  0,07  

USD/JPY               107,47                107,96  0,46  

GBP/USD               1,2688                1,2684  (0,03) 

USD/CHF              0,9765               0,9794  0,30  

AUD/USD              0,6969               0,6994  0,36  

NZD/USD              0,6660               0,6679  0,30  

USD/CAD               1,3181                1,3128  (0,40) 

USD/HKD              7,8083                7,8126  0,05  

USD/SGD               1,3555                1,3543  (0,08) 

“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 | 14.195 | Kurs EUR/USD | 1,1364 |  
IHSG per 26 Juni 2019   6,310.49  
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