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HIGHLIGHT NEWS: 
FX 
Sebagian besar mata uang Asia diperdagangkan flat atau lebih rendah pada hari Rabu kemarin karena 
investor mencari tanda-tanda adanya titik terang dalam negosiasi perdagangan AS-Cina. Spot dibuka lebih 
rendah pada 14.240-14.250. Spot kemudian bergerak naik hingga menyentuh level tertinggi di 14.285 
karena antar bank menutup posisi mereka. Tetapi di dekat penutupan pasar, arus masuk obligasi yang 
cukup banyak membawa spot lebih rendah lagi hingga menyentuh 14.265. JKSE naik 0,37% dan spot 
ditutup pada 14.260-14.270. 
 
Pasar Obligasi 
Likuiditas obligasi pemerintah sangat ketat karena dealer mengambil posisi profit taking. Semua 
ditentukan oleh pergerakan USD / IDR. Aliran uang masuk yang signifikan pada kurva 15 tahun dan 
bergerak sebanyak 7bps. Permintaan obligasui pemerintah ada pada tenor 5 tahun dan 15 tahun. Sebagian 
besar pembeli adalah dari AS dan Jepang pada  obligasi tenor 5 tahun dan 15 tahun; Imbal hasil 
keseluruhan turun sebanyak 2-7bps. 
 
Pasar Saham 
Kembali jual saham ditengah reboundnya IHSG yang mematahkan perlanjutan pelemahan di aksi 
sebelumnya. Aksi jual bersih saham oleh investor asing berlanjut pada perdagangan hari keempat 
berturut-turut, Rabu (13/3/2019), tercatat aksi jual bersih atau net sell senilai  Rp731,21 miliar pada 
perdagangan hari ini. Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sukses membukukan rebound pada 
perdagangan hari ini, memutuskan rentetan koreksi tiga hari perdagangan beruntun sebelumnya. 
Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup naik 0,37% atau 23,8 poin di level 6.377,57 dari level 
penutupan perdagangan sebelumnya. Tujuh dari sembilan sektor berakhir positif dipimpin sektor properti 
dan konsumer yang masing-masing naik 1,06% dan 0,91%. Bursa saham China melorot pada perdagangan 
kemarin di tengah kehati-hatian pasar menantikan perkembangan perundingan perdagangan Amerika 
Serikat-China dan putaran baru voting parlemen Inggris soal Brexit. Berdasarkan data Bloomberg, indeks 
Shanghai Composite ditutup melemah 1,09% atau 33,36 poin di level 3.026,95, setelah mampu berakhir 
menguat 1,10% atau 33,31 poin ke level 3.060,31. Dari dalam negeri ada pula pendapat mengenai 
keyakinan bahwa inflasi pada 2019 dapat terkendali, dan kondisi pasar keuangan dunia yang mulai kembali 
melirik emerging market setelah adanya keyakinan bahwa perang dagang antara AS dan Tiongkok dapat 
diselesaikan dengan perundingan. Serta, hasil laporan keuangan emiten di pasar saham Indonesia yang 
positif, fundamental ekonomi Indonesia dan kondisi politik yang relatif stabil, dapat menjadi sentimen 
positif yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investor asing.  
 
 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

13-Mar-19 14-Mar-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.77 7.76 -0.12% 

Indonesia USD 10yr 4.12 4.11 -0.27% 

US Treasury 10yr 2.71 2.62 -3.38% 

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

BI 7-Day RRR 6.00 2.57 -0.08 

FED RATE 2.50 0.00 0.20 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6.24 2.4159 

1 Mth 7.03 2.4838 

3 Mth 7.25 2.6109 

6 Mth 7.51 2.6764 

1 Yr 7.70 2.8590 

Bursa Saham Dunia 

  12-Mar-19 13-Mar-19 %Change 

IHSG       6,353.77        6,377.58  0.37% 

LQ 45           994.02            996.07  0.21% 

S&P 500 (US)       2,791.52        2,810.92  0.69% 

Dow Jones (US)    25,554.66     25,702.89  0.58% 

Hang Seng (HK)    28,920.87     28,807.45  -0.39% 

Shanghai Comp (CN)       3,060.31        3,026.95  -1.10% 

Nikkei 225 (JP)    21,503.69     21,290.24  -1.00% 

DAX (DE)    11,524.17     11,572.41  0.42% 

FTSE 100 (UK)       7,151.15        7,159.19  0.11% 

Cross Currencies 

  13-Mar-19 14-Mar-19 %Change 

USD/IDR               14,280                14,260  (0.14) 

EUR/IDR               16,119               16,149  0.19  

JPY/IDR               128.43                127.88  (0.42) 

GBP/IDR               18,687                18,909  1.19  

CHF/IDR               14,176                14,205  0.21  

AUD/IDR               10,071                10,089  0.17  

NZD/IDR                9,767                 9,767  0.01  

CAD/IDR               10,687                10,717  0.28  

HKD/IDR                 1,819                  1,817  (0.14) 

SGD/IDR               10,523                10,535  0.11  

Major Currencies 

  13-Mar-19 14-Mar-19 %Change 

EUR/USD               1.1288                1.1325  0.33  

USD/JPY               111.19                111.50  0.27  

GBP/USD               1.3086                1.3260  1.33  

USD/CHF               1.0073                1.0038  (0.35) 

AUD/USD              0.7053               0.7075  0.32  

NZD/USD              0.6839               0.6849  0.15  

USD/CAD               1.3362                1.3308  (0.41) 

USD/HKD              7.8499               7.8498  (0.00) 

USD/SGD               1.3570                1.3536  (0.25) 

“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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Kondisi pasar keuangan dunia yang mulai kembali melirik 
emerging market setelah adanya keyakinan bahwa perang 
dagang antara AS dan Tiongkok dapat diselesaikan dengan 
perundingan. 


