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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG ditutup menguat pada awal pekan ini seiring dengan 
penguatan nilai tukar rupiah ditengah euphoria pasar terhadap 
penyusunan cabinet. Bursa Saham Asia dan Amerika Serikat 
terlihat berakhir pada zona positif didorong tanda-tanda 
kemajuan lebih lanjut negosiasi perdagangan AS-China.  

FX 
Presiden AS Donald Trump pada hari Senin kemarin menyatakan bahwa upaya untuk mengakhiri perang 
dagang antara AS-China berjalan dengan baik. Rencananya kesepakatan fase pertama yang diumumkan 
awal Oktober lalu akan ditandatangani sebelum terselenggaranya APEC pertengahan bulan depan. Jika 
disetujui maka pengenaan tariff 15% pada beberapa produk China akan dibatalkan. Sementara itu EUR 
sedikit melemah terhadap US pada hari Senin akibat ketidakpastian mengenai kesepakatan Brexit. Meski 
demikian, GBP masih mempertahankan penguatannya karena penurunan prediksi analis terhadap 
kemungkinan adanya no deal Brexit. 
Lancarnya pelantikan Presiden Indonesia hari minggu lalu memicu optimisme di pasar. Spot kemarin dibuka 
lebih rendah di level 14,120 – 14,130. Di sesi perdagangan Eropa, arus masuk obligasi menekan spot lebih 
rendah hingga menembus level 14,100. Spot ditutup pada 14,080 – 14,085. Market sedang menunggu 
susunan akhir kabinet Jokowi. Sejauh ini, nama-nama yang dipanggil sebagai menteri mendapat respon 
positif dari pasar. Hari ini USD/IDR di buka di level 14,070-14,075 dan diekspektasikan bergerak di kisaran 
14,050-14,100. 
 
Pasar Obligasi 
Pasar INDOGB dibuka cukup tinggi akibat optimisme pada kabinet Jokowi pasca pelantikan minggu kemarin. 
Pembeli didominasi oleh investor lokal. Pelaku pasar cenderung menahan posisi menjelang lelang hari ini.   
 
Pasar Saham 
Pada penutupan awal pekan ini,  IHSG melanjutkan relinya dengan kenaikan sebesar +0.114% tepatnya pada 
level  6,198.99. Empat (4) dari sembilan (9) sektor berakhir pada zona negatif, Basic Industry melemah 
sebanyak -0.25%, sektor Trade turun sebesar -0.23% , sektor Property dan Infrastructre turun -0.12%. Sisa 
lima (5) sektor berakhir pada zona positif, dipimpin dengan Consumer Goods Industry menguat sebesar 
+0.82%, Miscellaneous Industry naik sebanyak +0.31% dan sektor Mining meningkat +0.15%. Investor Asing 
mencatat net sell sebesar Rp. 58.09 Miliar. Bursa Saham Asia terlihat ditutup menguat tipis setelah saham-
saham China rebound dan didukung harapan untuk penyelesaian negosiasi perdagangan AS-China. Bursa 
Saham Amerika Serikat terlihat berakhir dizona positif didorong tanda-tanda kemajuan lebih lanjut dari 
negosiasi perdagangan AS-China.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

21-Oct-19 22-Oct-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7.08 7.08 0.00  

Indonesia USD 10yr 2.87 2.90 0.94  

US Treasury 10yr 1.76 1.80 2.62  

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 5.30 1.8437 

1 Mth 5.57 1.8230 

3 Mth 5.77 1.9340 

6 Mth 6.03 1.9342 

1 Yr 6.21 1.9606 

Bursa Saham Dunia 

  18-Oct 21-Oct %Change 

IHSG       6,191.95        6,198.99  0.11% 

LQ 45           974.60            975.69  0.11% 

S&P 500 (US)       2,986.20        3,006.72  0.69% 

Dow Jones (US)    26,770.20     26,827.64  0.21% 

Hang Seng (HK)    26,719.58     26,725.68  0.02% 

Shanghai Comp (CN)       2,938.14        2,939.62  0.05% 

Nikkei 225 (JP)    22,492.68     22,548.90  0.25% 

DAX (DE)    12,633.60     12,747.96  0.91% 

FTSE 100 (UK)       7,150.57        7,163.64  0.18% 

Cross Currencies 

  21-Oct-19 22-Oct-19 %Change 

USD/IDR               14,135                14,070  (0.46) 

EUR/IDR               15,769                15,689  (0.50) 

JPY/IDR               130.28                129.50  (0.60) 

GBP/IDR               18,247                18,261  0.08  

CHF/IDR               14,342                14,260  (0.57) 

AUD/IDR                 9,701                 9,667  (0.34) 

NZD/IDR                 9,051                 9,044  (0.07) 

CAD/IDR               10,762                10,754  (0.07) 

HKD/IDR                 1,802                  1,794  (0.45) 

SGD/IDR               10,373                10,334  (0.37) 

Major Currencies 

  21-Oct-19 22-Oct-19 %Change 

EUR/USD               1.1156                1.1151  (0.04) 

USD/JPY               108.49                108.65  0.14  

GBP/USD               1.2909                1.2979  0.54  

USD/CHF              0.9856               0.9867  0.11  

AUD/USD              0.6863                0.6871  0.12  

NZD/USD              0.6402               0.6427  0.39  

USD/CAD               1.3134                1.3083  (0.39) 

USD/HKD               7.8413                7.8418  0.01  

USD/SGD               1.3627                1.3615  (0.09) 

“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 |  14,070  | Kurs EUR/USD |  1.1151  | 
IHSG per 21 October 2019 |6,198.99 | 
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