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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG melanjutkan penguatan selama 4 hari berturut-turut ke 
level 6169.59 sejalan dengan mayoritas bursa saham regional. 
Indeks saham US melemah menyusul data ekonomi dibawah 
ekspektasi. Imbal hasil Obligasi Pemerintah 10 tahun turun 
sementara Rupiah mengalami pelemahan ke level 14.140 

FX 
USD melemah di perdagangan kemarin setelah data penjulan ritel turun 0.3% untuk pertama kalinya sejak tujuh 
bulan terakhir, yang meningkatkan sentiment pasar jika Fed akan kemabali melakukan pemotongan suku bunga di 
bulan ini. USD indeks turun 0.1% ke level 97.928. Ketidakpastian mengenai pembicaraan dagang juga membebani 
pergerakan USD, setelah peringatan IMF bahwa perang dagang antara US dan Cina akan mengakibatkan 
pertumbuhan ekonomi global akan turun ke level paling rendah sejak krisis finansial terakhir. Jepang masih 
menjadi holding asing terbesar dari US Treasury Bills, setelah angka holding dari Cina terus menurun. Kepemilikan 
Jepang meningkat sebanyak USD 44 Juta ke level USD 1.17 Trilyun, berdasarkan data yang dirilis US Treasury Rabu 
kemarin. Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian bilateral di Rabu kemarin yang diharapkan bisa 
meningkatkan perdaganan antara kedua negara hingga 50% sampai 2022. Nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan 
saat ini adalah sebesar USD 9.5 Milyar dan nilai impornya di USD 9.1 Milyar. Komoditas yang diekspor terdiri dari 
batubara, tembaga, karet, kayu lapis dan seng, sedang produk yang diimpor adalah karet sintetis, besi, sirkuit 
elektronik, dan benang pintal. Hari ini spot dibuka di 14170-14185 dengan rentang perdagangan diperkirakan akan 
berada di 14150-14180. 
 
Pasar Obligasi 
Di sesi perdagangan kemarin seri jangka panjang menjadi seri yang disasar oleh pasar dimana terlihat nama asing 
mendominasi pembelian, sementara investor lokal melakukan aksi jual. Untuk seri 10 tahun imbal hasil turun 5bps 
ke level 7.14%. 
 
Pasar Saham 
IHSG melanjutkan tren kenaikan selama 4 hari berturut-turut ke level 6169.59 (+0.19%) pada perdagangan Hari 
Rabu, 16 Oktober 2019. Penguatan IHSG sejalan dengan penguatan bursa-bursa saham regional meskipun terdapat 
tekanan dari China yang mengancam akan melawan jika Kongres US mengeluarkan nota mendukung demonstrasi 
pro-demokrasi di Hong Kong. Tercatat 188 saham naik, 218 saham turun, dan 140 saham stagnan. Total volume 
pada perdagangan kemarin adalah 15.35 miliar saham dengan nilai transaksi 8.89 triliun. Lima indeks sektoral 
menopang laju IHSG dengan dipimpin oleh sektor keuangan (+0.62%) sementara saham pertambangan mengalami 
pelemahan paling dalam (-0.68%). Indeks sasham US ditutup melemah pada perdagangan Rabu menyusul rilisnya 
data ekonomi US dan perkembangan terakhir dari negosiasi dagang. Data penjualan ritel turun 0.3% di September, 
dibawah ekspektasi akan adanya kenaikan 0.3% sesuai konsensus. Sementara Presiden US Donald Trump 
menyatakan bahwa kesepakatan dagang parsian tidak akan ditandatangani sampai bulan depan pada perhelatan 
pertemuan APEC di Chile. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

16-Oct-19 17-Oct-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,15 7,08 (0,98) 

Indonesia USD 10yr 2,83 2,81 (0,71) 

US Treasury 10yr 1,75 1,64 (6,29) 

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

BI 7-Day RRR 5.25 3.39 -0.27 

FED RATE 2.00 1.70 0.00 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 5,30 1,8511 

1 Mth 5,58 1,8775 

3 Mth 5,80 2,0033 

6 Mth 6,05 1,9859 

1 Yr 6,24 1,9923 

Bursa Saham Dunia 

  15-Oct 16-Oct %Change 

IHSG       6,158.17        6,169.59  0.19% 

LQ 45           959.74            962.61  0.30% 

S&P 500 (US)       2,995.68        2,989.69  -0.20% 

Dow Jones (US)    27,024.80     27,001.98  -0.08% 

Hang Seng (HK)    26,503.93     26,664.28  0.61% 

Shanghai Comp (CN)       2,991.05        2,978.71  -0.41% 

Nikkei 225 (JP)    22,207.21     22,472.92  1.20% 

DAX (DE)    12,629.79     12,670.11  0.32% 

FTSE 100 (UK)       7,211.64        7,167.95  -0.61% 

Cross Currencies 

  16-Oct-19 17-Oct-19 %Change 

USD/IDR 14.180  14.180  (0,32) 

EUR/IDR               15.633                15.707  0,07  

JPY/IDR               130,46                130,35  (0,95) 

GBP/IDR               18.079  
                

18.181  
2,72  

CHF/IDR               14.207                14.276  (0,47) 

AUD/IDR                9.556                  9.621  0,22  

NZD/IDR                8.905                  8.918  (0,36) 

CAD/IDR               10.735  10.741  0,50  

HKD/IDR                 1.808                  1.808  (0,31) 

SGD/IDR               10.337                10.354  0,34  

Major Currencies 

  16-Oct-19 17-Oct-19 %Change 

EUR/USD 1,1025  1,1077  0,38  

USD/JPY               108,67                108,79  0,63  

GBP/USD               1,2748                1,2823  3,03  

USD/CHF               0,9981               0,9932  0,15  

AUD/USD              0,6737               0,6785  0,46  

NZD/USD              0,6280                0,6291  (0,15) 

USD/CAD 1,3210                1,3202  (0,78) 

USD/HKD               7,8431               7,8444  (0,01) 

USD/SGD 1,3718                1,3694  (0,64) 

“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 | 14,180 | Kurs EUR/USD | 1.1077 | 
IHSG per 15 October 2019 |  6,169.59 | 
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