
  

Source : Bloomberg,  Cogencis, Bank Indonesia 

  

HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG mengakhir reli penguatan selama 3 hari berturut-turut 
pada perdagangan kemarin sore, tetapi nilai tukar rupiah 
berhasil berakhir pada zona positif. Merger antara 2 
perusahaan otomotif, Fiat Chrysler dan Renault telah 
membawa sentiment positif ke pasar otomotif.  

FX 
Hari ini spot dibuka di 14,400-14,420. Ekspektasi range berada di level 14,400-14,450.  Kemarin  rupiah dibuka di 
level 14,360-14,365. Spot USD/IDR menyentuh 14,395. Bank Indonesia masih melakukan intervensi di pasar spot 
dan DNDF. Spot ditutup di level 14,380-14,390. Sebagian besar mata uang Asia melemah pada hari Selasa kemarin 
Presiden US Donald Trump mempertegas sikap Washington dalam sengketa perdagangannya dengan Cina. Rupee 
India melemah sebanyak 0,3% dan Peso Filipina juga turun 0,3%.Dolar menguat setelah Conference Board merilis 
data Consumer Confidence Index US menyentuh 134,1 pada Mei, level terbaiknya sejak November. Angka ini lebih 
baik dari prediksi analis sebesar 130,00. Indeks US Dollar naik 0,3%  pada level 97,93.Euro bertahan stabil di $ 
1,117. Euro mencapai level terendahnya dalam 23 bulan terakhir di level $ 1,11055 minggu lalu. Euro berhasil 
bangkit kembali dari posisi terendahnya karena investor merasa lega karena partai-partai pro-Eropa 
memenangkan mayoritas kursi parlemen Eropa. Yen sedikit bergerak ke level 109,47 karena Presiden US Donald 
Trump menyatakan pada hari Senin bahwa ia mengharapkan Jepang dan US untuk mengumumkan perjanjian 
perdagangan kemungkinan pada bulan Agustus mendatang.  
 
Pasar Obligasi 
Pasar Obligasi diawali dengan beberapa tekanan jual, tetapi penjualan ini masih dapat diserap di pasar. Obligasi 
10thn naik 3bps, sementara Obligasi 15thn dan 20thn relatif stabil. Terlihat sedikit kepanikan di pagi hari dengan 
melemahnya rupiah. Namun tidak banyak yang terjadi di pasar. Beberapa bank melepas obligasi MM untuk 
mengantisipasi kekurangan likuiditas rupiah. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG mengalami penurunan sebesar -1,079% tepatnya pada level 6.033,142. Aksi 
penjualan banyak dilakukan para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat dari penurunan 
IDX30 yang mencapai -1,71%, IDX 80 turun sebesar -1,66% dan LQ45 terkoreksi sebesar -1,492%. Penurunan ini 
lebih besar dari pada penurunan IHSG pada hari tersebut. Hanya dua (2) sektor yang diperdagangkan berakhir 
pada zona positif, yaitu Basic Industry and Chemicals yang naik sebesar +0,88% dan sektor Agriculture naik sebesar 
+0,35%. Sisa tujuh sector yang diperdagangkan berakhir pada zona negative, dipimpin dengan sektor 
Infrastructure, Utilities and Transportation yang turun sebesar -2,38%, Finance terkoreksi sebesar -1,72% dan 
Consumer Goods Industry mengalami penurunan sebanyak -1,16%. Investor Asing mencatat net sell sebesar Rp. 
302,79 Miliar. Bursa Saham Asia berakhir menguat didorong dari kenaikan bursa China dan emiten otomotif 
setelah berita merger antara Fiat Chrysler – Renault. MSCI Asia Pasifik di luar Jepang menguat sebesar +0,38%, 
Nikkei berhasil ditutup naik sebanyak +0,19%, Shanghai Composite naik sebesar +0,61%, CSI 300 dan Hang Seng 
berhasil menguat masing-masing sebesar +0,96% dan +0,38%. Bursa Saham Amerika berakhir negatif, Dow Jones 
turun sebesar -0,93%, S&P500 terkoreksi sebesar -0,84% dan NASDAQ juga turun sebanyak -0,39%.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

28-May-19 29-May-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,81 7,88 0,01  

Indonesia USD 10yr 3,82 3,79 (0,01) 

US Treasury 10yr 2,31 2,25 (0,03) 

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 6,51 2,3908 

1 Mth 7,04 2,4293 

3 Mth 7,24 2,5237 

6 Mth 7,47 2,5412 

1 Yr 7,63 2,5998 

Bursa Saham Dunia 

  27-May 28-May %Change 

IHSG       6,098.97        6,033.14  -1.08% 

LQ 45           959.16            944.86  -1.49% 

S&P 500 (US)  N/A       2,802.39  N/A 

Dow Jones (US)  N/A    25,347.77  N/A 

Hang Seng (HK)    27,288.09     27,390.81  0.38% 

Shanghai Comp (CN)       2,892.38        2,909.91  0.61% 

Nikkei 225 (JP)    21,182.58     21,260.14  0.37% 

DAX (DE)    12,071.18     12,027.05  -0.37% 

FTSE 100 (UK)  N/A       7,268.95  N/A 

Cross Currencies 

  28-May-19 29-May-19 %Change 

USD/IDR               14.380                14.420  0,28  

EUR/IDR               16.084                16.097  0,08  

JPY/IDR               131,31                131,83  0,40  

GBP/IDR               18.224                18.251  0,15  

CHF/IDR               14.320                14.334  0,10  

AUD/IDR                9.950                 9.990  0,41  

NZD/IDR                 9.412                 9.436  0,26  

CAD/IDR               10.695                10.695  (0,00) 

HKD/IDR                 1.832                  1.837  0,27  

SGD/IDR               10.447                10.446  (0,01) 

Major Currencies 

  28-May-19 29-May-19 %Change 

EUR/USD               1,1185                1,1163  (0,20) 

USD/JPY               109,52                109,38  (0,12) 

GBP/USD               1,2673                1,2657  (0,13) 

USD/CHF               1,0042                1,0061  0,19  

AUD/USD               0,6919               0,6928  0,13  

NZD/USD              0,6545               0,6544  (0,02) 

USD/CAD               1,3445                1,3483  0,28  

USD/HKD              7,8488               7,8494  0,01  

USD/SGD               1,3766                1,3804  0,28  

“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 14.420 | Kurs EUR/USD  1,1163  | 
IHSG per 28 May 6.033,142 
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