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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG dan rupiah kompak menguat setelah rilisnya data PDB kuartal
III pada hari selasa 05/11. Bursa Saham Asia berakhir pada zona 
positif didorong optimisme atas kesepakatan dagang AS-China. Bursa 
Saham AS terlihat berakhir variatif dikarenakan investor yang mulai
menunjukan kehati-hatiannya.

FX
Dolar AS melonjak pada Selasa kemarin karena berita perdagangan optimis membantu mengangkat sentimen,
dengan laporan menunjukkan AS siap untuk berkompromi pada beberapa permintaan inti China. Presiden Cina Xi
Jin ping menekankan pada hari Selasa komitmen Cina untuk perdagangan global dan mengatakan bahwa negara
itu akan "membuka pintunya lebih luas" ke dunia, tetapi tidak menyebutkan untuk mengakhiri perang dagang
dengan AS, yang telah diperpanjang untuk lebih dari 16 bulan.
Cina mendorong AS untuk menghapus beberapa tarif yang diberlakukan pada bulan September sebagai bagian
dari kesepakatan perdagangan fase satu yang kedua negara berharap akan tandatangani sebelum akhir tahun ini.
Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik 0,14
menjadi 97,750 pada pukul 10:56 ET (15:56 GMT). Yen safe-haven Jepang lebih rendah dengan USD / JPY naik 0,5 %
ke 109,10.
Di tempat lain, Euro bergerak lebih rendah karena kekuatan greenback, dengan EUR / USD turun 0,5% menjadi
1,1071. Sterling turun, dengan GBP / USD turun 0,1% menjadi 1,2873. Dolar Australia turun dari tertinggi
sebelumnya di 0,6912 setelah Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga pada rekor rendah 0,75%
dan menegaskan kembali kekhawatirannya tentang pengeluaran konsumen. Dikatakan tingkat kemungkinan tetap
rendah untuk periode yang lama. AUD / USD naik 0,2% menjadi 0,6892

Pasar Obligasi
Dengan ISM, non-manufaktur memberikan hasil yang lebih baik dari ekspektasi dengan 54 vs 50, sehingga US
Treasury yield meningkat
hingga 1,865%, tertinggi sejak September 2013 membuat semua harga INDOGB semuanya mengalami koreksi.
Lelang terakhir adalah lelang yang masuk ketiga tertinggi sejak tahun ini, dengan patokan FR baru FR83 dengan
kupon 7,5% bertenor 20 tahun

Pasar Saham
Pada penutupan kemarin sore, IHSG berhasil rebound sebesar +1.356% tepatnya ke level 6,264.15. Aksi
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat dari
peningkatan IDX30 (+2.49%) dimana lebih tinggi dari pada peningkatn IHSG pada penutupan kemarin sore.
Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor
Agriculture yang meningkat sebesar +1.98%, Miscellaneous Industry naik sebanyak +1.96% dan sektor
Finance menguat sebesar +1.94%. Investor Asing mencatat net sell sebesar Rp. 56.23 Miliar. Bursa Saham
Asia berhasil berakhir pada zona positif, didorong oleh ekspektasi kesepakatan perdagangan AS-China.
Bursa Saham Amerika Serikat berakhir pada mixed, dengan Index S&P500 melemah. Hal ini dikarenakan
investor yang mulai menunjukan kehati-hatiannya.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

5-Nov-19 6-Nov-19 %Change

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

Indonesia USD 10yr 2,87 2,97 3,48 

US Treasury 10yr 1,79 1,87 4,19 

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 5,06 1,6168

1 Mth 5,32 1,7698

3 Mth 5,50 1,8935

6 Mth 5,71 1,9262

1 Yr 5,91 1,9668

Bursa Saham Dunia

4-Nov 5-Nov %Change

IHSG 6,180.34 6,264.15 1.36%

LQ 45 976.17 999.76 2.42%

S&P 500 (US) 3,078.27 3,074.62 -0.12%

Dow Jones (US) 27,462.11 27,492.63 0.11%

Hang Seng (HK) 27,547.30 27,683.40 0.49%

Shanghai Comp (CN) 2,975.49 2,991.56 0.54%

Nikkei 225 (JP) - 23,251.99 -

DAX (DE) 13,136.28 13,148.50 0.09%

FTSE 100 (UK) 7,369.69 7,388.08 0.25%

Cross Currencies

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

USD/IDR 14.035 13.995 (0,29)

EUR/IDR 15.618 15.501 (0,75)

JPY/IDR 129,13 128,34 (0,61)

GBP/IDR 18.084 18.026 (0,32)

CHF/IDR 14.201 14.101 (0,71)

AUD/IDR 9.653 9.648 (0,05)

NZD/IDR 8.978 8.918 (0,67)

CAD/IDR 10.667 10.637 (0,28)

HKD/IDR 1.790 1.787 (0,20)

SGD/IDR 10.329 10.306 (0,23)

Major Currencies

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

EUR/USD 1,1128 1,1076 (0,47)

USD/JPY 108,71 109,05 0,31 

GBP/USD 1,2885 1,2880 (0,04)

USD/CHF 0,9882 0,9924 0,43 

AUD/USD 0,6879 0,6894 0,22 

NZD/USD 0,6397 0,6372 (0,39)

USD/CAD 1,3157 1,3157 0,00 

USD/HKD 7,8376 7,8316 (0,08)

USD/SGD 1,3588 1,3580 (0,06)

“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 | 14,135 | Kurs EUR/USD | 1.1027 |
IHSG per 05 November 2019 | 6,264.15 |

0 6  N o v e m b e r  2 0 1 9


