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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berhasil rebound setelah seminggu mengalami 
pelemahan, nilai tukar rupiah ditutup melemah tipis. Isu 
domestic masih seputaran hasil dari pemilu dan isu global 
masih seputaran kekhawatiran memburuknya trade war antara 
AS-China.  

FX 
US Dollar index turun 0.1% di level 9.748 di hari Senin menyusul meningkatnya ketegangan setelah US 
memasukkan Huawei ke daftar hitamnya. Jerome Powell berpidato kemarin, dimana mayoritas 
pembahasannya mengenai isu regulasi perbankan dibandingkan kebijakan suku bunga the Fed. Ia juga 
menyampaikan kekhawatirannya mengenai pertumbuhan kredit di US. EUR tetap tertekan menjelang 
pemilihan pejabat parlemen Uni Eropa. AUD naik 0.8% terhadap USD setelah Perdana menteri Scott 
Morrison memenangkan pemilu di akhir pekan lalu. KPU Indonesia secara official  mengumumkan hasil 
Pemilu bulan lalu dimana presiden Joko Widodo menang sebanyak 55.5%. Ribuan polisi dan tentara siap 
siaga di ibu kota Jakarta, mencegah protes dari pihak oposisi. Rupiah kemarin ditutup di level 14475-14475. 
Kemarin Rupiah bergerak naik akibat musim pembayaran deviden dan besarnya arus keluar bonds. Rupiah 
ditutup di level 14475-14485 dan diperkirakan bergerak di level 14460-14480 di hari ini.  
 
Pasar Obligasi 
Kemarin pasar obligasi cukup sepi menjelang lelang hari ini, menjelang pengumuman hasil pemilu di bulan 
lalu. Hari ini akan ada lelang untuk semua seri benchmark.  
 
Pasar Saham 
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG berhasil menguat sebesar +1,377% tepatnya pada level 5.907,121. Aksi 
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar terutama pada saham-saham besar pilihan, dimana 
terlihat dari IDX80 yang naik sebesar +2,02% , IDX30 dan LQ45 naik sebesar 1,9%, kenaikan ini lebih besar 
dari kenaikan IHSG pada hari tersebut. Hanya satu (1) sektor yang terlihat ditutup pada zona merah, 
Agriculture ditutup melemah sebesar -0,73%. Sisa delapan (8) sektor terlihat pada zona positif, dimpimpin 
dengan sektor Miscellaneous Industry yang menguat sebesar 2,63%, Basic Industry and Chemicals naik 
sebesar 2,47% dan sektor Infrastructure, Utilities and Transportation juga naik sebesar +2,07%. Investor 
asing lanjut mencatat net sell sebesar Rp. 642,88 Miliar. Isu global mengenai trade war antara dua 
perekonomian terbesar di dunia masih berlanjut, kekhawatiran para pelaku pasar meningkat setelah 
Presiden Donald Trumpt memasukan Huawer Technologies kedalam daftar hitam pada pekan lalu. Bursa 
saham Asia terlihat ditutup merah, Hang Seng ditutup turun – 0,57%, Shanghai Composite turun -0,41%, 
CSI300 melemah sebesar -0,85% tetapi Nikkei berhasil ditutup pada zona positif, naik sebesar +0,24%. Bursa 
saham Amerika serikat juga terlihat tutup pada zona merah, NASDAQ turun sebesar -1,46%, S&P500 turun 
sebesar -0,67% dan Dow Jones terkoreksi sebesar -0,33%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

20-May-19 21-May-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,88 7,99 0,01  

Indonesia USD 10yr 3,82 3,85 0,01  

US Treasury 10yr 2,39 2,42 0,01  

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

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

FED RATE 2,50 2,00 0,30 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 6,25 2,3941 

1 Mth 7,00 2,4360 

3 Mth 7,25 2,5233 

6 Mth 7,47 2,5597 

1 Yr 7,64 2,6468 

Bursa Saham Dunia 

  17-May 20-May %Change 

IHSG       5,826.87        5,907.12  1.38% 

LQ 45           900.17            917.20  1.89% 

S&P 500 (US)       2,859.53        2,840.23  -0.67% 

Dow Jones (US)    25,764.00     25,679.90  -0.33% 

Hang Seng (HK)    27,946.46     27,787.61  -0.57% 

Shanghai Comp (CN)       2,882.30        2,870.60  -0.41% 

Nikkei 225 (JP)    21,250.09     21,301.73  0.24% 

DAX (DE)    12,238.94     12,041.29  -1.61% 

FTSE 100 (UK)       7,348.62        7,310.88  -0.51% 

Cross Currencie 

  20-May-19 21-May-19 %Change 

USD/IDR               14.505                14.485  (0,14) 

EUR/IDR               16.185                16.173  (0,08) 

JPY/IDR               131,56                131,39  (0,13) 

GBP/IDR               18.474                18.439  (0,18) 

CHF/IDR               14.340                14.349  0,06  

AUD/IDR               10.030                 9.986  (0,44) 

NZD/IDR                9.479                 9.449  (0,32) 

CAD/IDR               10.800                10.790  (0,09) 

HKD/IDR                 1.848                  1.846  (0,14) 

SGD/IDR               10.544                10.531  (0,12) 

Major Currencies 

  20-May-19 21-May-19 %Change 

EUR/USD               1,1158               1,1165  0,06  

USD/JPY               110,26                110,25  (0,00) 

GBP/USD               1,2736                1,2730  (0,05) 

USD/CHF 
                

1,0114  
              1,0095  (0,19) 

AUD/USD               0,6915               0,6894  (0,30) 

NZD/USD              0,6535               0,6523  (0,18) 

USD/CAD               1,3431                1,3424  (0,05) 

USD/HKD              7,8486               7,8487  0,00  

USD/SGD               1,3756                1,3754  (0,01) 

“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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Kurs USD/IDR | Kurs EUR/USD | 
IHSG per 20 May 5.907,121 |  1,1165  
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