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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG tidak mampu memperpanjangkan relinya dan berakhir
pada zona negatif. Bursa Saham Asia terlihat masih didorong
dengan euphoria pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Bursa 
Saham AS terlihat berakhir melemah didorong investor yang 
bersikap wait and see.

FX
Dolar AS menguat pada hari Senin setelah komentar perdagangan yang optimis membantu mengangkat sentimen.
Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross mengatakan kepada Bloomberg pada hari Minggu bahwa perusahaan-
perusahaan yang berbasis di AS akan diberikan lisensi untuk menjual kepada raksasa teknologi China Huawei
"dalam waktu singkat," Huawei telah masuk daftar hitam dengan alasan keamanan nasional di tengah
kekhawatiran dari Gedung Putih atas hubungannya dengan pemerintah Cina, sebuah langkah yang banyak
dikaitkan dengan perang perdagangan yang lebih luas dengan China.
Sementara pada hari Jumat, Washington dan Beijing mengindikasikan bahwa kemajuan telah dicapai dengan
menyetujui kesepakatan perdagangan, dengan pejabat AS menunjukkan bahwa kesepakatan dapat ditandatangani
bulan ini.
Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik 0,1%
menjadi 97,160. Yen safe-haven Jepang lebih rendah dengan USD / JPY naik 0,3% menjadi 108,48. Sterling turun
karena Inggris bersiap untuk pemilihan pada bulan Desember. Seorang juru bicara untuk Perdana Menteri Boris
Johnson mengatakan pemerintah harus siap untuk meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Januari
dan bahwa periode transisi Brexit tidak akan diperpanjang setelah itu. GBP / USD turun 0,2% menjadi 1,2911
sementara EUR / USD beringsut turun 0,1% menjadi 1,1153. AUD / USD turun 0,1% menjadi 0,6882, sementara
USD / ZAR jatuh 1,8% menjadi 14,7513 setelah Moody menahan diri dari menurunkan peringkat utang Afrika
Selatan menjadi junk.

Pasar Obligasi
INDOGB mulai kuat karena arus masuk baru dan dukungan bank sentral. Obligasi 10 tahun diperdagangkan pada
6,94% pada sesi pagi hari. Nama-nama asing terlihat mengejar 10 tahun. Secara keseluruhan, pasar tidak memiliki
volatilitas, tetapi condong ke arah pembeli yang lebih baik. Hari ini ada lelang ,dan pasar masih kuat.

Pasar Saham
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah 26.85 poin ke level 6180.34 dipimpin oleh pelemahan indeks
sector property (-1.81%) dan consumer (-1.47%). Di level saham, pelemahan dipimpin oleh saham CTRA (-2.56%)
BSDE (-2.81%), dan KLBF (-4.62%). Pelemahan indeks masih dipengaruhi oleh turunnya indeks kinerja manufaktur
PMI yang berada jauh dibawah level ekspansi dan sentiment menghadapi risilsnya data pertumbuhan ekonomi
kuartal 3 2019 yang diperkirakan akan turun ke level 5.01% menurut survey yang turun dari level 5.05% pada
periode sebelumnya. Indeks keyakinan bisnis dan indeks keyakinan konsumen juga diperkirakan akan mengalami
penurunan. Meskipun mengalami pelemahan, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) sebesar
IDR 240.34 Bn yang merupakan aksi beli bersih pertama dalam lima hari perdagangan terakhir. Saham PGAS
(+7.03%) kembali dibeli oleh investor asing setelah mengalami penjualan yang cukup besar selama 2 hari
perdagangan berturut-turut.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

4-Nov-19 5-Nov-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 6,98 6,98 0,00 

Indonesia USD 10yr 2,87 2,87 0,00 

US Treasury 10yr 1,77 1,79 1,36 

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

BI 7-Day RRR 5,00 3,13 0,02

FED RATE 1,75 1,70 0,00

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5,07 1,6261

1 Mth 5,33 1,7710

3 Mth 5,50 1,9082

6 Mth 5,72 1,9246

1 Yr 5,93 1,9600

Bursa Saham Dunia

1-Nov 4-Nov %Change

IHSG 6,207.19 6,180.34 -0.43%

LQ 45 980.09 976.17 -0.40%

S&P 500 (US) 3,066.91 3,078.27 0.37%

Dow Jones (US) 27,347.36 27,462.11 0.42%

Hang Seng (HK) 27,100.76 27,547.30 1.65%

Shanghai Comp (CN) 2,958.20 2,975.49 0.58%

Nikkei 225 (JP) 22,850.77 - -

DAX (DE) 12,961.05 13,136.28 1.35%

FTSE 100 (UK) 7,302.42 7,369.69 0.92%

Cross Currencies

11-Oct-19 14-Oct-19 %Change

USD/IDR 14.015 14.035 0,14 

EUR/IDR 15.649 15.618 (0,20)

JPY/IDR 129,50 129,13 (0,29)

GBP/IDR 18.126 18.084 (0,23)

CHF/IDR 14.207 14.201 (0,04)

AUD/IDR 9.691 9.653 (0,39)

NZD/IDR 9.044 8.978 (0,73)

CAD/IDR 10.666 10.667 0,01 

HKD/IDR 1.788 1.790 0,14 

SGD/IDR 10.329 10.329 (0,00)

Major Currencies

11-Oct-19 14-Oct-19 %Change

EUR/USD 1,1126 1,1128 0,02 

USD/JPY 108,69 108,71 0,02 

GBP/USD 1,2886 1,2885 (0,01)

USD/CHF 0,9902 0,9882 (0,20)

AUD/USD 0,6828 0,6879 0,75 

NZD/USD 0,6391 0,6397 0,09 

USD/CAD 1,3082 1,3157 0,57 

USD/HKD 7,8391 7,8376 (0,02)

USD/SGD 1,3636 1,3588 (0,35)

“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.”

*OCT-19

Kurs USD/IDR | 14,035 | Kurs EUR/USD | 1.1128 |
IHSG per 1 November 2019 | 6,180.34  |
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