
  

Source : Bloomberg,  Cogencis, Bank Indonesia 

  

HIGHLIGHT NEWS: FX 
US Dollar cenderung stabil terhadap beberapa mata uang major di hari Kamis, setelah keluarnya data 
perekonomian US yang menaikan ekspektasi the Fed akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga 
acuan. US Dollar Index turun 0.02% ke level 96.06. Data Q4 US GDP diestimasi naik di level 2.6%, sesuai 
dengan perkiraan para ekonom. Data PMI Chicago naik ke level 64.7 di bulan ini dibandingkan bulan lalu di 
56.7, yang berada di atas ekspektasi pada ekonom. GBP/USD turun 0.32% ke level $1.3266 setelah 
menyentuh level tertingginya selama 7 bulan seiring dengan berkembangnya ekspektasi dihindarinya no-
deal Brexit. Perdana Menteri Theresa May mengatakan bahwa akan diadakan pemungutan suara di 
tanggal 12 Maret. EUR/USD naik 0.40% ke level 1.1380, sementara USD/JPY naik 0.35% ke lebel 111.37. JPY 
tertekan oleh kuat ya data ekonomi US yang membawa yield US Treasury 10 tahun naik. USD/CAD naik 
0.01% ke level 1.3155 
 
Pasar Obligasi 
Kemarin pasar oblogasi cukup volatile, dimana pergerakan obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak di 
kisaran 7.77%-7.85%. Arus ini seakan-akan mengabaikan isu global seperti pergerakan US Treasury dan isu 
geopolitik antara India - Pakistan dan US - Korea Utara. Disisi lain, obligasi tenor panjang masih terus turun. 
Secara keseluruhan, yield turun 1-4bps. 
 
Pasar Saham 
Kali ini investor asing melancarkan aksi ambil untung dengan melakukan aksi jual bersih sekitar Rp1,29 
triliun pada perdagangan kemarin. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 
berlanjut pada perdagangan hari kedua berturut-turut. Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup 
melemah 1,26% atau 82,33 poin ke level 6.443,35 dari level penutupan perdagangan sebelumnya. Dari 628 
saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 124 saham menguat, 282 saham melemah, 
dan 222 saham stagnan. Berita di pasar modal dalam negeri yakni Direktur Utama Bursa Efek Indonesia 
Inarno Djayadi mengatakan bahwa akan ada rencana untuk membuka kemungkinan membeli saham 
menggunakan kartu kredit, nmun hal itu masih sedang dikaji bersama pihak regulator OJK. Tujuan dari 
rencana tersebut adalah untuk meningkatkan transaksi di pasar modal. Rencana ini pastinya belum 
difinalisasi.  Secara global bursa saham dunia mengalami penurunan. Namun, Bursa Eropa mampu pulih 
dari pelemahannya pada perdagangan Kamis (28/2/2019), saat pasar saham global keseluruhan terbebani 
sentimen data ekonomi China yang lesu dan beragam kabar tentang progres perundingan perdagangan 
antara Amerika Serikat (AS) dan China. 
 
 
 
 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

28-Feb-19 1-Mar-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.66 7.66 0.00  

Indonesia USD 10yr 4.16 4.16 0.00  

US Treasury 10yr 2.68 2.69 0.37  

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

BI 7-Day RRR 6.00 2.57 -0.08 

FED RATE 2.50 1.50 0.00 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6.24 2.4078 

1 Mth 7.07 2.4904 

3 Mth 7.32 2.6151 

6 Mth 7.54 2.6858 

1 Yr 7.73 2.8649 

Bursa Saham Dunia 

  27-Feb-19 28-Feb-19 %Change 

IHSG       6,525.68        6,443.35  (1.28) 

LQ 45       1,021.78        1,006.10  (1.56) 

S&P 500 (US)       2,792.38        2,784.49  (0.28) 

Dow Jones (US)    25,985.16     25,916.00  (0.27) 

Hang Seng (HK)    28,757.44     28,633.18  (0.43) 

Shanghai Comp (CN)       2,953.82        2,940.95  (0.44) 

Nikkei 225 (JP)    21,556.51     21,385.16  (0.80) 

DAX (DE)    11,487.33     11,515.64  0.25 

FTSE 100 (UK)       7,107.20        7,074.73  (0.46) 

Cross Currencies 

  28-Feb-19 1-Mar-19 %Change 

USD/IDR               14,040                14,110  0.50  

EUR/IDR               15,975                16,045  0.44  

JPY/IDR               126.60                126.31  (0.23) 

GBP/IDR               18,693                18,713  0.11  

CHF/IDR               14,038                14,133  0.68  

AUD/IDR               10,024                10,009  (0.15) 

NZD/IDR                9,606                  9,616  0.10  

CAD/IDR               10,676                10,720  0.40  

HKD/IDR                 1,789                  1,798  0.49  

SGD/IDR               10,410                10,434  0.23  

Major Currencies 

  28-Feb-19 1-Mar-19 %Change 

EUR/USD               1.1378                1.1371  (0.06) 

USD/JPY               110.89                111.71  0.74  

GBP/USD               1.3314                1.3262  (0.39) 

USD/CHF               1.0002               0.9984  (0.18) 

AUD/USD               0.7140               0.7094  (0.65) 

NZD/USD              0.6842                0.6815  (0.39) 

USD/CAD               1.3150                1.3163  0.09  

USD/HKD              7.8493               7.8496  0.00  

USD/SGD               1.3488                1.3523  0.26  

“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.” 

*Feb-19 

Kurs USD/IDR 14,110 | Kurs EUR/USD 1.1371 | 
IHSG per 28 Feb 2019 6443.35 
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Hari ini, hari pertama penawaran Obligasi SR-011. Seri 
tersebut memberikan kupon sebesar 8,05%. Instrumen ini 
diterbitkan dengan tenor 3 tahun. Masa penawaran sampai 
dengan 19 Maret 2019. Kupon pertama akan dibayarkan 
pada 10 Mei 2019. 


