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HIGHLIGHT NEWS: FX 
USD melemah terutama terhadap GBP walaupun data perdagangan ritel (retail sales) US dilaporkan lebih 
baik dari sebelumnya. Retail sales US dilaporkan sebesar 0.2% di bulan Januari, lebih baik dari data bulan 
Desember 2018 sebesar -1.2%. GBP menguat setelah deputi PM Theresa May yaitu David Liddington 
menyatakan bahwa pemerintahan May telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa mengenai 
proposal Brexit. Liddington menyatakan kesepakatan tersebut sebagai “legally binding changes” terhadap 
proposal Brexit. Hari ini parlemen UK akan kembali melakukan voting terhadap proposal Brexit terakhir 
yang diajukan PM Theresa May. UK dijadwalkan untuk meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019. IDR 
menguat sehingga kembali ke bawah level 14300 menyusul membaiknya risk appetite investor setelah 
minggu lalu sempat dibayangi kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pagi ini USD/IDR 
dibuka di 14250-14290. 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi pemerintah Indonesia dengan denominasi IDR menguat kemarin setelah spot USD/IDR menguat 
kembali ke bawah level 14300. Pagi ini pemerintah akan kembali mengadakan lelang SUN seri benchmark 
dengan jatuh tempo 5 - 30 tahun. Pada lelang sebelumnya minat investor cukup baik dimana total 
penawaran yang masuk pada lelang sebesar 93 triliun rupiah. 
 
Pasar Saham 
Senin kemarin aksi jual bersih oleh investor asing berlanjut. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), 
investor asing tercatat net sell sekitar Rp558,59 miliar pada perdagangan hari ini. Sementara itu, 
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah turun 0,26% atau 16,63 poin ke 
level 6.366,43 dari level penutupan perdagangan sebelumnya. Enam dari sembilan sektor berakhir di zona 
merah, dipimpin sektor industri dasar dan pertanian yang masing-masing turun 1,14% dan 0,73%. Tiga 
sektor lainnya mampu ditutup di zona hijau, dipimpin perdagangan yang naik 0,26%. Dari 628 saham yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 165 saham menguat, 240 saham melemah, dan 223 
saham stagnan. Sebaliknya, indeks saham lainnya di Asia mayoritas berakhir menguat hari ini. Secara 
keseluruhan, pasar saham di Asia mampu beranjak naik didorong bursa China yang rebound karena 
harapan lebih banyak dukungan kebijakan untuk ekonomi yang melambat. Sementara itu, data 
ketenagakerjaan AS yang secara mengejutkan menunjukkan hasil yang lesu menimbulkan keraguan pasar 
tentang kekuatan ekonomi global serta membatasi kenaikannya.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

11-Mar-19 12-Mar-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.88 7.77 -1.40% 

Indonesia USD 10yr 4.15 4.12 -0.72% 

US Treasury 10yr 2.63 2.61 -0.76% 

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 2.4038 

1 Mth 7.02 2.4989 

3 Mth 7.26 2.6083 

6 Mth 7.52 2.6793 

1 Yr 7.71 2.8690 

Bursa Saham Dunia 

  8-Mar-19 11-Mar-19 %Change 

IHSG       6,383.07  6,366.43 (0.26) 

LQ 45           994.98  995.42 0.04 

S&P 500 (US)       2,743.07  2,783.30 1.47 

Dow Jones (US)    25,450.24  25,650.88 0.79 

Hang Seng (HK)    28,228.42  28,503.30 0.97 

Shanghai Comp (CN)       2,969.86  3,026.99 1.92 

Nikkei 225 (JP)    21,025.56  21,125.09 1.68 

DAX (DE)    11,457.84  11,543.48 0.75 

FTSE 100 (UK)       7,104.31  7,130.62 0.37 

Cross Currencies 

  11-Mar-19 12-Mar-19 %Change 

USD/IDR               14,330                14,270  0.53  

EUR/IDR               16,092                16,067  (0.75) 

JPY/IDR               129.00                128.10  0.82  

GBP/IDR               18,586                18,867  (0.11) 

CHF/IDR               14,210                14,129  (0.68) 

AUD/IDR               10,084                10,087  (0.48) 

NZD/IDR                9,738                 9,754  (0.31) 

CAD/IDR               10,673                10,651  (0.47) 

HKD/IDR                 1,826                  1,818  0.53  

SGD/IDR               10,541                10,517  0.08  

Major Currencies 

  11-Mar-19 12-Mar-19 %Change 

EUR/USD               1.1229                1.1259  (1.28) 

USD/JPY               111.08                111.41  (0.32) 

GBP/USD               1.2970               1.3221  (0.66) 

USD/CHF               1.0084                1.0100  1.22  

AUD/USD              0.7037               0.7070  (1.01) 

NZD/USD              0.6796               0.6836  (0.86) 

USD/CAD               1.3426                1.3397  1.00  

USD/HKD              7.8498               7.8497  0.00  

USD/SGD               1.3594                1.3569  0.45  
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Data ketenagakerjaan AS yang secara mengejutkan 
menunjukkan hasil yang lesu. Dilansir menurut data yang 
dirilis Pemerintah AS, penciptaan lapangan kerja sektor 
non-pertanian periode Februari sebanyak 20.000, sangat 
jauh di bawah target 180.000. 


