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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG melanjutkan pelemahanan pada penutupan Kamis, 
7/11. Ditengah penguatan Bursa Saham Asia dan Amerika 
Serikat yang didorong dengan kemajuan dari kesepakatan
negosiasi dagang antara AS-China. 

FX
Dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven seperti JPY dan CHF pada hari Kamis tetapi turun terhadap mata uang lainnya
setelah laporan bahwa AS dan Cina telah sepakat untuk membatalkan tarif perdagangan, meningkatkan harapan bahwa kedua belah
pihak dapat menandatangani kesepakatan perdagangan di beberapa bulan mendatang. USD juga menguat terhadap EUR dan GBP 
setelah komentar dari Komisi Uni Eropa dan Bank Inggris menggarisbawahi kelemahan prospek pertumbuhan di Eropa.
Menteri Perdagangan Cina Gao Feng mengatakan Beijing dan Washington telah sepakat untuk menghapuskan tarif yang diberlakukan
selama perang dagang selama 16 bulan mereka. Membatalkan tarif sangat penting untuk perjanjian perdagangan fase satu, yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak karena terdapat kemajuan negosiasi. 
Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, melonjak 0,2% menjadi 97,930 
pada 10:28 ET (14:28 GMT), dengan USD / JPY naik 0,2% menjadi 109,20. 
GBP melemah setelah Bank of England memangkas perkiraan pertumbuhan, karena perlambatan pertumbuhan di seluruh dunia dan 
ketidakpastian berkepanjangan atas Brexit. Bank of England juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan memangkas suku bunga
segera jika ketidakpastian itu terus menekan output. Jika pertumbuhan global gagal untuk menstabilkan atau jika ketidakpastian
Brexit tetap menjadi, kebijakan moneter mungkin perlu dibuat untuk memperkuat pertumbuhan dan inflasi PDB Inggris yang telah
meninggalkan suku bunga tidak berubah pada 0,75%. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, dua pembuat kebijakan tidak
setuju dengan keputusan tersebut, dan sebaliknya mendesak penurunan suku bunga segera. GBP / USD turun 0,2% menjadi 1,2817 
sementara EUR / USD tergelincir 0,1% menjadi $ 1,1053 setelah Komisi Eropa memangkas pertumbuhannya dan prakiraan inflasi
untuk dua tahun ke depan.

Pasar Obligasi
Obligasi IDR naik harganya seiring dengan USDIDR yang lebih kuat. FR78 ditutup tidak berubah pada 6,98%. BI masuk di tingkat itu
sebelum mereka tutup. Sementara itu, retail mengambil keuntungan di tengah rapat umum. Sebagian besar pembeli adalah nama-
nama asing .Mereka mencari 10y dan 15y. kami melihat sebagian besar pembeli untuk FR83 didominasi oleh bank lokal - sebagian
besar aliran berasal dari ritel. UST naik 1,86% sebagai akibat dari risiko pada trade war. Semua mata tertuju pada kisah US-CHINA
sekarang.

Pasar Saham
Pada penutupan kemarin sore, IHSG lanjut terkoreksi sebesar -0.835% tepatnya pada level 6,165.62. Aksi penjualan banyak dilakukan
oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari penurunan IDX30 (-1.06%) dimana lebih dalam
daripada penurunan IHSG pada Kamis, 7/11. Investor Asing lanjut mencatatkan net sell sebesar Rp. 1,358.89 Miliar. Hanya dua (2) dari
sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, Basic Industry menguat sebesar +0.88% dan sektor Property
meningkat sebanyak +0.23%. Sisa tujuh (7) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Consumer Goods Industry
melemah -1.71%, sektor Mining melemah -1.58% dan Miscellaneous Industry turun sebanyak -1.58%. Kemajuan dari kesepakatan
negosiasi dagang antara AS-China mendorong mayoritas index di Bursa Saham Asia dan Bursa Saham Amerika Serikat berakhir pada
zona positif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

7-Nov-19 8-Nov-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 6,97 6,94 (0,42)

Indonesia USD 10yr 2,92 2,96 1,27 

US Treasury 10yr 1,87 1,91 2,63 

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 5,08 1,6137

1 Mth 5,32 1,7580

3 Mth 5,50 1,9013

6 Mth 5,71 1,9226

1 Yr 5,90 1,9830

Bursa Saham Dunia

6-Nov 7-Nov %Change

IHSG 6,217.55 6,165.62 -0.84%

LQ 45 988.01 978.36 -0.98%

S&P 500 (US) 3,076.78 3,085.18 0.27%

Dow Jones (US) 27,492.56 27,674.80 0.66%

Hang Seng (HK) 27,688.64 27,847.23 0.57%

Shanghai Comp (CN) 2,978.60 2,978.71 0.00%

Nikkei 225 (JP) 23,303.82 23,330.32 0.11%

DAX (DE) 13,179.89 13,289.46 0.83%

FTSE 100 (UK) 7,396.65 7,406.41 0.13%

Cross Currencies

7-Nov-19 8-Nov-19 %Change

USD/IDR 14.040 14.025 (0,11)

EUR/IDR 15.538 15.498 (0,26)

JPY/IDR 128,96 128,37 (0,46)

GBP/IDR 18.044 17.966 (0,43)

CHF/IDR 14.148 14.094 (0,38)

AUD/IDR 9.653 9.653 0,01 

NZD/IDR 8.928 8.933 0,05 

CAD/IDR 10.648 10.641 (0,07)

HKD/IDR 1.794 1.793 (0,10)

SGD/IDR 10.322 10.326 0,04 

Major Currencies

7-Nov-19 8-Nov-19 %Change

EUR/USD 1,1067 1,1050 (0,15)

USD/JPY 108,87 109,26 0,35 

GBP/USD 1,2851 1,2810 (0,32)

USD/CHF 0,9924 0,9951 0,27 

AUD/USD 0,6875 0,6884 0,13 

NZD/USD 0,6359 0,6369 0,16 

USD/CAD 1,3184 1,3180 (0,03)

USD/HKD 7,8246 7,8230 (0,02)

USD/SGD 1,3602 1,3582 (0,15)

“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 | 14.025 | Kurs EUR/USD | 1,1050 |
IHSG per 07 November 2019 | 6,165.62  |
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