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HIGHLIGHT NEWS: 
Pada penutupan pekan lalu, IHSG berhasil meningkat 
bersamaan dengan peningkatan nilai tukar rupiah. Isu trade 
war antar AS-China masih berlanjut, tetapi bursa saham Asia 
dan Amerika Serikat berhasil ditutup pada zona positif.  

FX 
 US Dollar melemah 0.2% ke level 97.686. Penurunan ini dikarenakan data ekonomi durable goods yang mencapai 
level terendahnya. Efek trade war sendiri telah dirasakan di Asia, ditandai dengan pelemahan ekonomi di 
Singapura dan Thailand.  Pelaku pasar memperkirakan akan adanya penurunan suku bunga Fed di bulan Oktober 
2019 dan Januari 2020. 
Pound cukup stabil di level $1.2725 setelah deklarasi mundurnya Theresa May menarik turun Pound di hari kamis 
minggu lalu. Euro sedikit berubah ke level $1.1210 seiring hasil pemilihan anggota parlemen Uni Eropa. Saat ini 
Yen berada di level 109.35, tidak jauh berbeda dari level terendahnya dalam tiga bulan terakhir di level 109.02, hal 
ini dipengaruhi oleh tensi trade war antara Washington dan Beijing. 
Hari ini spot dibuka di 14,360-14,370. Ekspektasi range berada di level 14,340-14,390. Minggu lalu spot mencapai 
level tertinggi di 14,475. Menjelang akhir hari, spot turun ke level 14,430. Level ini terus turun hingga level 14,395 
dikarenakan beberapa faktor: [1] Intervensi Bank Indonesia; [2] Bond inflow ; [3] Pelemahan US Dollar. Spot 
minggu lalu ditutup di level 14,400-14,410. 
 
Pasar Obligasi 
Harga obligasi pemerintah naik 1-5 bps menyusul penguatan IDR. Penawaran diperkirakan akan meningkat 
menyusul ekspektasi menipisnya likuiditas 2 minggu ke depan menjelang libur Idul Fitri. Dealer berusaha 
mengurangi posisi menjelang libur panjang ini.  
 
Pasar Saham 
Pada penutupan pekan lalu, IHSG ditutup menguat sebesar +0,409% tepatnya pada level 6.057,353. Aksi 
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat dari LQ45 
yang meningkat sebesar 5,71% dan IDX30 yang meningkat sebesar 0,54% yang kenaikannya lebih besar dari 
kenaikan IHSG pada hari tersebut. Tiga (3) dari sembilan (9) sector yang diperdagangkan ditutup pada zona merah, 
sektor Mining mengalami penurunan terbesar -0,70%, dilanjutkan dengan sektor Trade, Service and Investment 
yang turun sebanyak -0,5% dan sektor Basic Industry and Chemicals terkoreksi tipis -0,07%. Sisa enam (6) sektor 
berakhir pada zona positif ,sektor Infrastructure, Utilities and Transportation memimpin dengan kenaikan sebesar 
+1,73%, Miscellaneous Industry naik sebanyak +0,82% dan sektor Finance mengalami kenaikan sebesar +0,50%. 
Investor asing lanjut mencatat net sell sebesar Rp. 369,74 Miliar. Bursa Saham Asia, Hang Seng naik sebanyak 
+0,32%, Shanghai Composite meningkat tipis +0,04%, CSI 300 meningkat +0,28% tetapi Nikkei melemah sebanyak -
0,16%. Bursa Saham Amerika Serikat terlihat berakhir pada zona positif, Dow Jones meningkat sebesar +0,37%, 
S&P500 naik sebanyak +0,14% dan NASDAQ naik sebesar +0,11%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

24-May-19 27-May-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,88 7,78 (0,01) 

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

US Treasury 10yr 2,32 2,33 0,00  

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 6,27 2,3965 

1 Mth 7,04 2,4281 

3 Mth 7,25 2,5248 

6 Mth 7,47 2,5486 

1 Yr 7,63 2,6190 

Bursa Saham Dunia 

  23-May 24-May %Change 

IHSG       6,032.70        6,057.35  0.41% 

LQ 45           943.96            949.35  0.57% 

S&P 500 (US)       2,822.24        2,826.06  0.14% 

Dow Jones (US)    25,490.47     25,585.69  0.37% 

Hang Seng (HK)    27,267.13     27,353.93  0.32% 

Shanghai Comp (CN)       2,852.52        2,853.00  0.02% 

Nikkei 225 (JP)    21,151.14     21,117.22  -0.16% 

DAX (DE)    11,952.41     12,011.04  0.49% 

FTSE 100 (UK)       7,231.04        7,277.73  0.65% 

Cross Currencies 

  24-May-19 27-May-19 %Change 

USD/IDR               14.455                14.370  (0,59) 

EUR/IDR               16.162                16.110  (0,32) 

JPY/IDR               131,94              131,32  (0,47) 

GBP/IDR               18.301                18.296  (0,03) 

CHF/IDR               14.400                14.344  (0,39) 

AUD/IDR                 9.951                 9.964  0,13  

NZD/IDR                 9.416                  9.418  0,02  

CAD/IDR               10.726                10.697  (0,28) 

HKD/IDR                 1.842                  1.831  (0,58) 

SGD/IDR               10.475                10.465  (0,10) 

Major Currencies 

  24-May-19 27-May-19 %Change 

EUR/USD               1,1180                1,1211  0,28  

USD/JPY               109,56                109,44  (0,11) 

GBP/USD               1,2661                1,2732  0,56  

USD/CHF               1,0038                1,0018  (0,20) 

AUD/USD              0,6884               0,6934  0,73  

NZD/USD               0,6514               0,6554  0,61  

USD/CAD               1,3472                1,3434  (0,28) 

USD/HKD              7,8478               7,8475  (0,00) 

USD/SGD               1,3799                1,3731  (0,49) 

“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  14.370  | Kurs EUR/USD  1,1211 | 
IHSG per 24 May 6.057,353 

2 7  M a y  2 0 1 9  


