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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG dan nilai tukar rupiah berhasil bangkit dari pelemahannya
dan berakhir pada zona positif didorong dengan optimisme
seputar kesepakatan dagang antara AS- China. Bursa Saham Asia 
dan AS terlihat berakhir pada zona positif didorong deng
perilaku investor terhadap aset – aset berisiko.

FX
Aksi Demonstrasi di Hongkong semakin memanas setelah sebuah University di Kowloon di amankan oleh
polisi. Pemerintah Arab menetapkan target IPO bagi Aramco di bawah ekspektasi Pangeran Moh Salman.
President Trump mengutarakan kepada Korea Utara untuk segera melaksanakan perjanjian pembatasan
nuklir dengan US. Ketidakmenentuan proses trade war membuat produk-produk export US ke China
mengalami kendala serta penurunan. USDIDR dibuka di level 14060/70, bergerak menguat ke level
14070/80 dengan potensi penguatan pada USD dengan range pergerakan 14070 / 14090

Pasar Obligasi
Bonds bergerak sideways dengan trens stabil menjelang lelang obligasi IDR pada hari selasa besok, yang
mungkin akan menjadi lelang terakhir seri FR di tahun ini. Kabar gembira datang dari trade balance
Indonesia yang surplus USD160 juta. Tidak banyak transaksi pada INDOGB, dan pergerakan obligasi IDR di
dominasi oleh FR83 oleh retail market. Pasar masih menaruh perhatian pada proses trade war AS-China,
aksi demo di Hongkong, dan pergerakan pasar cendrung stabil seiring beberapa perusahaan dan investor
mulai memasuki proses tutup buku akhir tahun 2019.

Pasar Saham
Pada penutupan akhir pekan lalu, IHSG berhasil ditutup menguat sebesar +0.482% tepatnya pada level
6,128.35 . Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar, tepatnya pada saham-saham besar
pilihan. Terlihat dari peningkatan IDX30 (+1.15%) dimana lebih tinggi daripada peningkatan IHSG pada
penutupan pekan lalu. Lima (5) dari sembilan (9) sektor terlihat berakhir pada zona merah, sektor Trade
turun sebanyak -0.89%, sektor Agriculture melemah sebanyak -0.87% dan Miscellaneous Industry melemah
sebesar -0.48%. Sisa empat (4) sektor yang diperdagangkan berakhir dalam zona penguatan, dipimpin
dengan sektor Mining yang menguat sebesar +1.81%, Basic Industry meningkat +1.66% dan sektor Finance
menguat sebesar +1.06%. Investor Asing mencatat net buy sebesar Rp. 64.85 Miliar. Mayoritas Index di
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona positif didorong perilaku investor terhadap aset – aset
berisiko. Bursa Saham AS juga terlihat berakhir pada zona positif didorong dengan harapan atas
kesepakatan dagang AS – China.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

17-Nov-19 18-Nov-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7,04 7,08 0,57 

Indonesia USD 10yr 2,94 2,94 0,00 

US Treasury 10yr 1,88 1,84 (2,13)

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

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

FED RATE 1,75 1,80 0,40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5,06 1,5808

1 Mth 5,32 1,7625

3 Mth 5,50 1,9041

6 Mth 5,70 1,9216

1 Yr 5,89 1,9711

Bursa Saham Dunia

14-Nov 15-Nov %Change

IHSG 6,098.95 6,128.35 0.48%

LQ 45 964.58 975.37 1.12%

S&P 500 (US) 3,096.63 3,120.46 0.77%

Dow Jones (US) 27,781.96 28,004.89 0.80%

Hang Seng (HK) 26,323.69 26,326.66 0.01%

Shanghai Comp (CN) 2,909.87 2,891.34 -0.64%

Nikkei 225 (JP) 23,141.55 23,303.32 0.70%

DAX (DE) 13,180.23 13,241.75 0.47%

FTSE 100 (UK) 7,292.76 7,302.94 0.14%

Cross Currencies

17-Nov-19 18-Nov-19 %Change

USD/IDR 14.080 14.090 0,07 

EUR/IDR 15.526 15.599 0,47 

JPY/IDR 129,66 129,63 (0,02)

GBP/IDR 18.142 18.228 0,47 

CHF/IDR 14.238 14.256 0,13 

AUD/IDR 9.563 9.620 0,59 

NZD/IDR 8.993 9.028 0,39 

CAD/IDR 10.637 10.672 0,33 

HKD/IDR 1.798 1.800 0,11 

SGD/IDR 10.347 10.366 0,19 

Major Currencies

17-Nov-19 18-Nov-19 %Change

EUR/USD 1,1027 1,1060 0,30 

USD/JPY 108,59 108,85 0,24 

GBP/USD 1,2883 1,2930 0,36 

USD/CHF 0,9889 0,9900 0,11 

AUD/USD 0,6792 0,6820 0,41 

NZD/USD 0,6387 0,6400 0,20 

USD/CAD 1,3237 1,3215 (0,17)

USD/HKD 7,8307 7,8297 (0,01)

USD/SGD 1,3608 1,3610 0,01 
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Kurs USD/IDR | 14.090 | Kurs EUR/USD | 1,1060 |
IHSG per 15 November 2019 | 6,128.35 |
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