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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG kompak ditutup menguat bersamaan dengan nilai tukar 
rupiah. Bursa Saham Asia berhasil menguat tetapi masih 
dalam kisaran level terendah dalam 4 bulan terakhir. 
Ketegangan investor terhadap isu trade war antara AS-China 
masih berlanjut .  

FX 
Hari ini spot dibuka di 14,380-14,390. Ekspektasi range berada di level 14,350-14,400.  Kemarin  rupiah dibuka di 
level 14,350-14,370. Spot USD/IDR menyentuh 14,395 sebelum akhirnya stabil dan ditutup di level 14,380-14,390. 
Sebagian besar mata uang Asia menguat pada hari Senin, didukung oleh pelemahan US Dollar dan peringatan dari 
regulator perbankan Cina terhadap pertaruhan terhadap mata uang Yuan. Rupee India naik 0,2% dan Won Korea 
Selatan naik 0,5%. Perdagangan  relatif sepi pada hari Senin karena hari libur pasar London dan New York yang 
membatasi pergerakan pasar mata uang lainnya. Indeks dolar naik 0,1% menjadi 97,706. Pound naik sedikit ke 
level $ 1,2718, setelah mendapatkan kembali kekuatan untuk berbalik dari posisi terendahnya dalam 4-1 / 2 bulan 
setelah Perdana Menteri Theresa May menetapkan tanggal kemundurannya. Prospek Brexit “no-deal” dengan 
cepat menjadi isu seiring kemunduran Perdana Menteri UK ini. Secara umum sentimen terhadap pound masih 
negatif. Euro berjuang untuk menembus level $ 1,12 pada hari Senin karena hasil pemilihan parlemen Eropa yang 
masih dipegang oleh blok terbesar yaitu Blok Green dan Blok Liberal. 
 
Pasar Obligasi 
INDOGB dibuka menguat bersamaan dengan penguatan USDIDR. Di sesi ke-2, lebih banyak tekanan jual pada 
INDOGB. Entitas asing mengambil untung pada momen liburan UK dan US. IDR berbalik melemah setelah makan 
siang, sehingga memacu aktivitas penjualan. Yield naik 3-5bps untuk obligasi jangka pendek dan menengah. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG ditutup menguat sebesar +0,678% tepatnya pada level 6.098,974. Aksi 
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat dari 
kenaikan IDX80 yang sebesar 1,22% , LQ45 naik sebanyak 1,034% dan IDX30 sebesar 0,96% . Kenaikan tersebut 
lebih besar daripada kenaikan IHSG pada hari tersebut. Tiga (3) dari sembilan sektor yang diperdagangkan berakhir 
pada zona merah, dipimpin dengan sektor Trade, Service and Investment yang turun sebanyak -0,43%, 
Miscellaneous Industry mengalami penurunan sebesar -0,32% dan Consumer Goods Industry terkoreksi sebanyak -
0,03%. Sisa delapan sektor berakhir dari pada zona positif, dipimpin dengan sektor Basic Industry and Chemicals 
mengalami peningkatan sebesar +2,27%, lanjut dengan sektor Infrastructure, Utilities and Transportation yang naik 
sebanyak +1,40% dan sektor Property, Real Estate and Building Construction naik sebanyak +1,39%. Investor asing 
mecatat net buy sebesar Rp. 460,24 Miliar. Bursa Saham Asia menguat tetapi masih dalam kisaran level 
terendahnya pada 4 bulan terakhir dikarenakan kekhawatiran atas trade war antar China dan Amerika Serikat, 
Nikkei berhasil naik sebesar +0,3%, Shanghai Composite naik sebanyak +1,4% , CSI300 menguat +1,3% tetapi Hang 
Seng turun tipis sebanyak -0,1%. Bursa Saham Amerika serikat tutup pada awal pekan ini untuk merayakan 
Memorial Day .  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

27-May-19 28-May-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,78 7,81 0,00  

Indonesia USD 10yr 3,816 3,82 0,00  

US Treasury 10yr 2,33 2,31 (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 6,35 2,3965 

1 Mth 7,03 2,4281 

3 Mth 7,24 2,5248 

6 Mth 7,47 2,5486 

1 Yr 7,63 2,6190 

Bursa Saham Dunia 

  24-May 27-May %Change 

IHSG       6,057.35        6,098.97  0.69% 

LQ 45           949.35            959.16  1.03% 

S&P 500 (US)       2,826.06   N/A N/A 

Dow Jones (US)    25,585.69   N/A N/A 

Hang Seng (HK)    27,353.93     27,288.09  -0.24% 

Shanghai Comp (CN)       2,853.00        2,892.38  1.38% 

Nikkei 225 (JP)    21,117.22     21,182.58  0.31% 

DAX (DE)    12,011.04     12,071.18  0.50% 

FTSE 100 (UK)       7,277.73   N/A N/A 

Cross Currencies 

  27-May-19 28-May-19 %Change 

USD/IDR               14.370                14.380  0,07  

EUR/IDR               16.110                16.084  (0,16) 

JPY/IDR               131,32                131,31  (0,00) 

GBP/IDR               18.296                18.224  (0,39) 

CHF/IDR               14.344                14.320  (0,17) 

AUD/IDR                9.964                 9.950  (0,15) 

NZD/IDR                 9.418                  9.412  (0,07) 

CAD/IDR               10.697                10.695  (0,01) 

HKD/IDR                 1.831                  1.832  0,05  

SGD/IDR               10.465                10.447  (0,18) 

Major Currencies 

  27-May-19 28-May-19 %Change 

EUR/USD               1,1211                1,1185  (0,23) 

USD/JPY               109,44                109,52  0,07  

GBP/USD               1,2732                1,2673  (0,46) 

USD/CHF               1,0018                1,0042  0,24  

AUD/USD              0,6934                0,6919  (0,22) 

NZD/USD              0,6554               0,6545  (0,14) 

USD/CAD               1,3434                1,3445  0,08  

USD/HKD              7,8475               7,8488  0,02  

USD/SGD               1,3731                1,3766  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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Kurs USD/IDR   14.380 | Kurs EUR/USD  1,1185 | 
IHSG per 27 May 6.098,974 
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