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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG melemah seiring nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat melemah.  
Isu mengenai perdagangan antara Amerika Serikat dengan 
China lanjut mengakibatkan kekhawatiran para investor.  

FX 
USD menguat disaat pembahasan hubungan dagang antara US dan China yang belum juga menemukan 
titik terang. Investor merasa pesimis kesepakatan dagang dapat tercapai sebelum batas waktu yang telah 
ditetapkan Presiden Trump. Indeks Dollar WSJ yang mengukur pergerakan USD terhadap 16 mata uang 
lainnya naik 0.1% ke 90.75. Representatif dari US dalam perundingan hubungan dagang dengan China 
menyatakan bahwa tariff untuk barang-barang impor dari China senilai $200 milliar akan dinaikan sebesar 
25% efektif dari hari Jumat jam 00.01 waktu US. Rupiah diperkirakan bergerak di range 14,300-14,380 hari 
ini. Rupiah masih tertekan akibat isu perang dagang US-China. Kemarin Rupiah ditutup melemah di 14,290 
dibandingkan penutupan hari sebelumnya di 14,275. 
 
Pasar Obligasi 
Pasar sangat volatil dihari kemarin dikarenakan banyak minat jual seri benchmark 10 tahun di level imbal 
hasil 8.03%. Namun, akibat intervensi dari BI, imbal hasil  10 tahunberhasil kembali ke 8.00%. Lelang 
diminggu ini dimana yang diterbitkan sebanyak 21.5 tn membuat supply di pasar sekunder menjadi banyak 
sehingga membuat tekanan pada harga obligasi seri-seri benchmark. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan pertengahan minggu ini, IHSG ditutup terkoreksi -0,43%, tepatnya pada level 6.270,202. 
Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar khususnya pada saham-saham besar pilihan, 
terlihat dari IDX80 mengalami penurunan sebesar -0,74%, IDX30 turun sebesar -0,56% dan LQ45 juga 
terkoreksi sebesar -0,528% lebih besar daripada penurunan IHSG pada hari tersebut. Semua sektor terlihat 
ditutup pada zona merah, dipimpin oleh sektor Miscellaneous Industry yang terkoreksi sebesar 1,37%, 
dilanjutkan dengan sektor Mining yang mengalami penurunan sebesar -1,15% dan sektor Finance yang 
turun sebesar -0,57%. Investor Asing mencatat net sell sebesar Rp. 354,56 Miliar. Hal ini dikarenakan 
kekhawatiran investor atas eskalasi konflik perdagangan AS-China. Bursa Saham Asia berlanjut melemah di 
tengah isu perdagangan AS-China. Hang Seng terlihat menurun sebesar -1,23%, Shanghai Composite 
terkoreksi sebesar -1,12% dan Nikkei mengalami penurunan sebesar -1,46% pada penutupan hari Rabu. 
Bursa Saham Amerika Serikat juga terlihat melemah, NASDAQ yang melemah sebesar -0,26%, S&P 500 
turun sebesar -0,16%, dan hanya Dow Jones yang terlihat naik tipis sebesar +0,01%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

8-May-19 9-May-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,85 7,99 0,02  

Indonesia USD 10yr 3,82 3,82 0,00  

US Treasury 10yr 2,52 2,48 (0,02) 

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

BI 7-Day RRR 6,00 2,83 0,44 

FED RATE 2,50 1,90 0,40 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,25 2,4044 

1 Mth 7,03 2,4628 

3 Mth 7,24 2,5620 

6 Mth 7,48 2,5944 

1 Yr 7,65 2,7214 

Bursa Saham Dunia 

  7-May 8-May %Change 

IHSG       6,297.32        6,270.20  -0.43% 

LQ 45           994.17            988.91  -0.53% 

S&P 500 (US)       2,884.05        2,879.42  -0.16% 

Dow Jones (US)    25,965.09     25,967.33  0.01% 

Hang Seng (HK)    29,363.02     29,003.20  -1.23% 

Shanghai Comp (CN)       2,926.39        2,893.76  -1.12% 

Nikkei 225 (JP)    21,923.72     21,602.59  -1.46% 

DAX (DE)    12,092.74     12,179.93  0.72% 

FTSE 100 (UK)       7,260.47        7,271.00  0.15% 

Cross Currencies 

  8-May-19 9-May-19 %Change 

USD/IDR               14.305                14.315  0,07  

EUR/IDR               16.036                16.023  (0,08) 

JPY/IDR              130,10               130,15  0,04  

GBP/IDR               18.722                18.624  (0,52) 

CHF/IDR               14.049                14.027  (0,16) 

AUD/IDR               10.053                  9.991  (0,62) 

NZD/IDR                 9.417                  9.416  (0,01) 

CAD/IDR               10.632                10.619  (0,12) 

HKD/IDR                 1.824                  1.824  0,00  

SGD/IDR              10.519                10.503  (0,15) 

Major Currencies 

  8-May-19 9-May-19 %Change 

EUR/USD               1,1202                1,1193  (0,08) 

USD/JPY               110,03                109,99  (0,03) 

GBP/USD               1,3078                1,3010  (0,52) 

USD/CHF               1,0190                1,0206  0,16  

AUD/USD              0,7023               0,6980  (0,61) 

NZD/USD              0,6579               0,6578  (0,01) 

USD/CAD               1,3464                1,3480  0,12  

USD/HKD              7,8488                7,8481  (0,01) 

USD/SGD               1,3609                1,3629  0,15  

“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.” 

*May-19 

Kurs USD/IDR  14.315  | Kurs EUR/USD  1,1193 | 
IHSG per 08 May 6.270,202 
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