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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berhasil menguat dari pelemahannya sebesar +0.65% pada 
penutupan kemarin sore. Nilai tukar rupiah juga berhasil menguat tipis 
seiring pelemah index dollar AS. Bursa Saham Asia berhasil menguat 
ditengah kehati-hatian investor. Bursa Saham AS melemah didorong 
tindakan AS yang memasukan beberapa perusahaan startup China ke 
daftar hitam.  

FX 
Kebanyakan mata uang Asia menguat pada hari Selasa kemarin seiring penguatan nilai tukar CNY menjelang 
perundingan dagang antara US dengan China pada hari Kamis ini. Posisi USD terhadap mata uang lainnya 
menguat pagi ini menyusul larangan visa (travel ban) yang diberlakukan pemerintah US terhadap pejabat-
pejabat China yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Xinjiang. GBP melemah menyusul pernyataan 
PM Irlandia Leo Varadkar bahwa tidak mungkin akan tercapai kesepakatan Brexit minggu ini menyusul 
alotnya negosiasi mengenai permasalahan perbatasan Irlandia Utara. Pagi ini spot USD/IDR dibuka sedikit 
melemah di 14165-14180 dengan ekspektasi range 14160-14200. Kemarin level spot sempat turun ke 
14130-14140 setelah pasar Eropa dibuka sebelum akhirnya ditutup di 14155-14165 menyusul permintaan 
korporasi. 
 
Pasar Obligasi 
Lelang pertama di kuartal 4 tahun 2019 terlihat cukup diminati investor dengan penawaran yang masuk 
sebesar Rp 48.1 triliun dengan penawaran yang dikabulkan hanya sebesar Rp 23.8 triliun. S&P Global 
Ratings melihat bahwa the Fed akan kembali memangkas suku bunga di Desember 2019 dan jika terjadi 
akan menambah tekanan terhadap tingkat pendapatan perbankan. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG berhasil menguat sebesar +0.650% tepatnya pada level 6,039.601. Aksi 
pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham pilihan, terlihat dari 
peningkatan LQ45 (+0.75%) dan IDX80(+0.80) yang lebih tinggi dari kenaikan IHSG pada kemarin sore. Hanya 
satu (1) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor Infrastructure turun sebesar -0.23%. 
Sisa delapan (8) sector yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor Property 
meningkat +1.35%, sektor Finance naik sebanyak +0.92% dan Miscellaneous Industry meningkat +0.75%. 
Investor Asing kembali mencatat net sell sebesar Rp. 185.81 Miliar. Bursa Saham Asia terlihat berhasil 
berakhir di zona positif ditengah kehati-hatian investor menjelang pertemuan AS-China pada akhir minggu 
ini. Bursa Saham Amerika Serikat berakhir melemah setelah kemajuan dalam negosiasi perdagangan 
dihancurkan oleh AS yang membatasi aliran modal ke China dengan menambahkan beberapa perusahaan 
startup China ke dalam daftar hitam.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

8-Oct-19 9-Oct-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,23 7,26 0,41  

Indonesia USD 10yr 2,76 2,81 1,81  

US Treasury 10yr 1,55 1,53 (1,03) 

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 5,31 1,8665 

1 Mth 5,63 1,9388 

3 Mth 5,83 2,0095 

6 Mth 6,05 1,9634 

1 Yr 6,25 1,8885 

Bursa Saham Dunia 

  7-Oct 8-Oct %Change 

IHSG       6,000.58        6,039.60  0.65% 

LQ 45           931.04            937.99  0.75% 

S&P 500 (US)       2,938.79        2,893.06  -1.56% 

Dow Jones (US)    26,478.02     26,164.04  -1.19% 

Hang Seng (HK)  -     25,893.40   -  

Shanghai Comp (CN)  -        2,913.57   -  

Nikkei 225 (JP)    21,375.25     21,587.78  0.99% 

DAX (DE)    12,097.43     11,970.20  -1.05% 

FTSE 100 (UK)       7,197.88        7,143.15  -0.76% 

Cross Currencies 

  8-Oct-19 9-Oct-19 %Change 

USD/IDR               14.175                14.170  (0,04) 

EUR/IDR               15.556                15.528  (0,18) 

JPY/IDR               132,02                132,35  0,25  

GBP/IDR               17.424                17.313  (0,64) 

CHF/IDR               14.250                14.267  0,12  

AUD/IDR                9.554                  9.541  (0,14) 

NZD/IDR                8.940                 8.939  (0,01) 

CAD/IDR               10.660                10.638  (0,20) 

HKD/IDR                 1.807                  1.806  (0,04) 

SGD/IDR               10.270                10.254  (0,16) 

Major Currencies 

  8-Oct-19 9-Oct-19 %Change 

EUR/USD               1,0974                1,0959  (0,13) 

USD/JPY               107,38                107,08  (0,28) 

GBP/USD               1,2292                1,2216  (0,62) 

USD/CHF              0,9948               0,9933  (0,15) 

AUD/USD              0,6740               0,6733  (0,10) 

NZD/USD              0,6307               0,6308  0,01  

USD/CAD               1,3298                1,3321  0,17  

USD/HKD              7,8434               7,8439  0,01  

USD/SGD               1,3803                1,3820  0,12  

“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 | 14.170 | Kurs EUR/USD | 1,0959 | 
IHSG per 08 October 2019 | 6,039.60 | 
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