
Pada akhir pertemuan kebijakan moneter yang berlangsung 
dua hari, bank sentral AS mengindikasikan tidak adanya 
kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini. 
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HIGHLIGHT NEWS: FX & Pasar Obligasi  
Pembicaraan Trade Talks antara US dan China masih belum menemukan titik temu dengan Komentar 
Trump mengenai tariff yang masih belum akan dirubah. Pembicaraan Brexit masih masih terus berlanjut 
dengan menunggu PM Theresa May untuk menentukan akan mengundur Proses Brexit ke tahun depan 
atau menyelesaikannya dalam kurun waktu 2 minggu ini. USDIDR bergerak stabil di level indicative 14248 
dengan range pergerakan 14100-14150. Meeting FOMC memberikan signal belum akan menaikkan suku 
bunga waktu dekat ini. Dari segi pasar obligasi INDOGB dan IDR Bonds mengalami kenaikan harga setelah 
FOMC The Fed. Market mulai melakukan Take Profit untuk posisi Bonds mereka. 
 
Pasar Saham 
Pada akhir pertemuan kebijakan moneter yang berlangsung dua hari, bank sentral AS mengindikasikan 
tidak adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini, dan merilis rincian rencana untuk mengakhiri 
pengurangan neraca setiap bulan. Sikap tersebut secara global membuat pasar saham menguat sejak awal 
tahun, ketika Gubernur The Fed John Powell mengatakan bank sentral akan mengambil pendekatan 
"sabar" terhadap kebijakan moneternya. Powell menegaskan sentimen tersebut pada konferensi pers 
setelah rilis, mengutip data ekonomi yang beragam dan risiko yang terkait dengan Brexit dan negosiasi 
perdagangan sebagai alasan untuk berhati-hati. Dari dalam negeri investor asing melanjutkan rangkaian 
aksi beli bersih pada perdagangan Rabu (20/3/2019). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor 
asing membukukan aksi beli bersih atau net buy senilai sekitar Rp82,99 miliar. Sementara itu, Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,04% atau 2,43 poin ke level 6.482,71, setelah dibuka rebound 
dengan penguatan 0,1% atau 6,61 poin ke level 6.486,88. Empat dari sembilan sektor berakhir di zona 
hijau, dipimpin sektor tambang dengan penguatan 0-,49% dan disusul sektor finansial yang menguat 0,3%. 
Di sisi lain, lima sektor lainnya melemah dan menahan laju penguatan IHSG lebih lanjut, dipimpin oleh 
infrastruktur dengan pelemahan 0,82%. Dari 628 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
sebanyak 177 saham menguat, 195 saham melemah, dan 256 saham stagnan. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

20-Mar-19 21-Mar-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.76 7.70 -0.79% 

Indonesia USD 10yr 4.11 4.06 -1.19% 

US Treasury 10yr 2.600 2.500 -3.85% 

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 6.23 2.4094 

1 Mth 7.02 2.4818 

3 Mth 7.23 2.6146 

6 Mth 7.50 2.6791 

1 Yr 7.70 2.8459 

Bursa Saham Dunia 

  19-Mar-19 20-Mar-19 %Change 

IHSG       6,480.28        6,482.71  0.04% 

LQ 45       1,019.34        1,020.39  0.10% 

S&P 500 (US)       2,832.57        2,824.23  -0.30% 

Dow Jones (US)    25,887.38     25,745.67  -0.55% 

Hang Seng (HK)    29,466.28     29,320.97  -0.50% 

Shanghai Comp (CN)       3,090.98        3,090.64  -0.01% 

Nikkei 225 (JP)    21,566.85     21,608.92  0.19% 

DAX (DE)    11,788.41     11,603.89  -1.59% 

FTSE 100 (UK)       7,324.00        7,291.01  -0.45% 

Cross Currencies 

  20-Mar-19 21-Mar-19 %Change 

USD/IDR               14,340                14,145  (1.95) 

EUR/IDR               16,181                16,177  (0.04) 

JPY/IDR               127.75                127.95  0.00  

GBP/IDR               18,905                18,710  (1.95) 

CHF/IDR               14,266                14,285  0.19  

AUD/IDR               10,085                10,138  0.53  

NZD/IDR                9,748                  9,816  0.68  

CAD/IDR               10,696                10,647  (0.49) 

HKD/IDR                 1,815                  1,802  (0.13) 

SGD/IDR               10,545                10,509  (0.36) 

Major Currencies 

  20-Mar-19 21-Mar-19 %Change 

EUR/USD               1.1350                1.1426  0.00  

USD/JPY               111.65                127.97  0.16  

GBP/USD               1.3260                1.3222  (0.00) 

USD/CHF              0.9996               0.9907  (0.00) 

AUD/USD              0.7070                0.7162  0.00  

NZD/USD              0.6835               0.6935  0.00  

USD/CAD               1.3330                1.3289  (0.00) 

USD/HKD              7.8502               7.8472  (0.00) 

USD/SGD               1.3520                1.3465  (0.00) 

“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 
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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 
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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 
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Kurs USD/IDR | Kurs EUR/USD | 
IHSG per 20 Maret 2019 6482.71 
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