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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG ditutup menguat 0.38%  pada perdagangan akhir pekan ke 
level  6,061.25 menyusul aksi jual terhadap saham rokok. Indeks 
US ditutup menguat dengan rilis data pengangguran yang 
terendah dalam 50 tahyn. Mayoritas mata uang asia menguat 
terhadap USD dan yield obligasi 10 tahun menguat ke 7.18%. 

FX 
Kebanyakan mata uang Asia menguat terhadap USD pada hari Jumat lalu menyusul meningkatnya spekulasi 
the Fed akan memangkas suku bunga setelah serangkaian data ekonomi US dilaporkan meleset dari 
ekspektasi. Sementara data tenaga kerja US dilaporkan mixed pada hari Jumat lalu setelah data 
penambahan tenaga kerja dan tingkat upah per jam dilaporkan meleset dari ekspektasi sedangkan data 
tingkat pengangguran US dilaporkan membaik. Nilai tukar GBP melemah terhadap USD menyusul laporan 
penolakan Uni Eropa terhadap proposal Brexit terakhir dari pemerintahan Inggris. Tenggat waktu bagi 
Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa adalah pada 31 Oktober 2019. Minggu ini pelaku pasar akan 
menunggu hasil pembicaraan dagang antara delegasi US dan China di Washington. Pagi ini spot USD/IDR 
dibuka stabil di 14140-14150 dengan ekspektasi range pergerakan di 14130-14160 setelah data tenaga kerja 
US dilaporkan mixed pada Jumat lalu. 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi pemerintah US seri 10 tahun (US Treasury) turun ke 1.51% setelah data Non Farm Payrolls 
dilaporkan meleset dari prediksi. Di akhir minggu lalu obligasi pemerintah Indonesia seri benchmark 10 
tahun menguat ke level yield 7.18% setelah serangkaian data ekonomi US yang dilaporkan meleset dari 
ekspektasi minggu lalu meningkatkan spekulasi the Fed akan kembali memangkas suku bunga. Besok 
pemerintah Indonesia akan kembali mengadakan lelang untuk obligasi pemerintah seri-seri benchmark. 
 
Pasar Saham 
IHSG ditutup menguat 0.38% pada perdagangan Hari Jumat (04/09) sementara bursa saham regional ditutup 
bervariasi dimana bursa saham China masih tutup dalam rangkaian National Day dan investor masih 
mengantisipasi rilis data sektor pekerjaan di US. Saham rokok menjadi pemberat pergerakan IHSG menyusul 
investor yang masih melakukan asesmen terhadap dampak kenaikan cukai rokok di 2020. Investor asing 
mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar IDR 475 bn pada perdagangan hari Jumat. Saham 
perbankan ditutup mixed dimana BBRI (+3.67), BBCA (+0.08) dan BNLI (+1.33%) ditutup menguat, sementara 
BBNI (-0.36%), dan BBTN (-3.17%) ditutup melemah. Dari sektor konsumer, UNVR (+0.78%), INDF (+228%) 
dan ICBP (+0.2%) ditutup menguat sementara saham rokok GGRM (-3.56%) dan HMSP (-4.44%) mengalami 
sold off.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

4-Oct-19 7-Oct-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,20 7,23 0,42  

Indonesia USD 10yr 2,77 2,72 (1,81) 

US Treasury 10yr 1,54 1,51 (1,69) 

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

BI 7-Day RRR 5,25 3,39 -0,27 

FED RATE 2,00 1,80 0,10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 5,32 1,8810 

1 Mth 5,64 1,9780 

3 Mth 5,85 2,0270 

6 Mth 6,05 1,9506 

1 Yr 6,25 1,8531 

Bursa Saham Dunia 

  3-Oct 4-Oct %Change 

IHSG       6.038,53        6.061,25  0,38% 

LQ 45           935,43            942,64  0,77% 

S&P 500 (US)       2.910,63        2.952,01  1,42% 

Dow Jones (US)    26.201,04     26.573,72  1,42% 

Hang Seng (HK)    26.110,31     25.821,03  -1,11% 

Shanghai Comp (CN)  -   -   -  

Nikkei 225 (JP)    21.341,74     21.410,20  0,32% 

DAX (DE)  -     12.012,81   -  

FTSE 100 (UK)       7.077,64        7.155,38  1,10% 

Cross Currencies 

  4-Oct-19 7-Oct-19 %Change 

USD/IDR               14.150                14.145  (0,04) 

EUR/IDR               15.541                15.541  0,00  

JPY/IDR               132,65                132,45  (0,15) 

GBP/IDR               17.475                17.439  (0,20) 

CHF/IDR               14.175                14.219  0,31  

AUD/IDR                9.565                 9.556  (0,09) 

NZD/IDR                8.950                 8.938  (0,13) 

CAD/IDR               10.625                10.623  (0,02) 

HKD/IDR                1.806                 1.803  (0,14) 

SGD/IDR               10.265                10.247  (0,18) 

Major Currencies 

  4-Oct-19 7-Oct-19 %Change 

EUR/USD               1,0985                1,0987  0,02  

USD/JPY               106,78                106,80  0,01  

GBP/USD               1,2335                1,2330  (0,04) 

USD/CHF              0,9995               0,9948  (0,47) 

AUD/USD              0,6765               0,6756  (0,13) 

NZD/USD               0,6318                0,6317  (0,02) 

USD/CAD               1,3334                1,3315  (0,14) 

USD/HKD              7,8426               7,8433  0,01  

USD/SGD               1,3800                1,3803  0,02  

“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 | 14.145 | Kurs EUR/USD | 1,0987| 
IHSG per 04 OCTOBER 2019 |6,061.25| 
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