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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berakhir melemah sebesar -0.12% ditengah penguatan mayoritas 
Bursa Saham Asia. Di sisi lain, nilai tukar rupiah ditutup melanjutkan 
penguatannya ditengah pelemahan index dollar AS. Bursa Saham Asia 
terlihat menguat didorong beberapa sentimen positif dari negosiasi antara 
AS-China dan stimulus agresif dari Bank Sentral Eropa  

FX 
USD sedikit melemah terhadap mata uang lainnya di akhir minggu lalu menyusul membaiknya tensi perang 
dagang antara US dan China setelah China membebaskan 16 produk pertanian US dari tarif bea masuk ke 
China. GBP menguat di akhir minggu lalu menyusul berita bahwa partai DUP yang berkuasa di Irlandia Utara 
bersedia untuk kompromi dalam perjanjian Brexit mengenai peraturan pada perbatasan Irlandia Utara – 
Republik Irlandia. Harga minyak mentah dunia melonjak menyusul serangan terhadap fasilitas produksi 
minyak ARAMCO yang diprediksi dapat memangkas produksi minyak ARAMCO sebesar 50%. Untuk 
mencegah gangguan pada suplai minyak dunia, Presiden Trump telah menyetujui untuk mengeluarkan 
cadangan minyak US untuk diperdagangkan. IDR diprediksi akan melemah hari ini menyusul naiknya harga 
minyak mentah dunia imbas dari serangan terhadap fasilitas produksi minyak ARAMCO. Pagi ini USD/IDR 
dibuka di 13990-14010 dengan ekspektasi range harian di 13990 – 14050. 
 
Pasar Obligasi 
Pelemahan Rupiah akibat naiknya harga minyak imbas dari serangan terhadap fasilitas produksi minyak 
ARAMCO diprediksi dapat memberikan efek negatif terhadap pergerakan obligasi denominasi IDR. 
Sedangkan obligasi denominasi USD diprediksi akan kembali menguat menyusul ekspektasi pemangkasan 
suku bunga the Fed di tengah minggu. IDR diprediksi akan melemah hari ini menyusul naiknya harga minyak 
mentah dunia imbas dari serangan terhadap fasilitas produksi minyak ARAMCO. Pagi ini USD/IDR dibuka di 
13990-14010 dengan ekspektasi range harian di 13990 – 14050. 
 
Pasar Saham 
Pada penutupan akhir pekan lalu, IHSG melemah sebesar -0.12% ke level 6,334.843. Lima (5) dari sembilan 
(9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negative, didorong dengan pelemahan sektor Mining 
yang melemah sebear -2.1% dan Basic Industry melemah sebesar -0.73%. Sisa empat (4) sektor berakhir 
pada zona positif, didorong dengan penguatan sektor Agriculture yang menguat sebesar +0.96% dan sektor 
Finance naik sebesar +0.32%. Bursa Saham Asia terlihat menguat pada penutupan pekan lalu menyusul 
tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdagangan Amerika Serikat – China dan adanya stimulus 
agresif dari Bank Sentral Eropa untuk membantu meredakan kekhawatiran perlambatan ekonomi global.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

13-Sep-19 16-Sep-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,09 7,12 0,42  

Indonesia USD 10yr 2,81 2,89 2,85  

US Treasury 10yr 1,77 1,89 6,78  

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

BI 7-Day RRR 5,50 3,49 0,12 

FED RATE 2,25 1,80 0,10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 5,60 2,0227 

1 Mth 5,90 2,0247 

3 Mth 6,11 2,1393 

6 Mth 6,30 2,0702 

1 Yr 6,49 2,0491 

Bursa Saham Dunia 

  12-Sep 13-Sep %Change 

IHSG       6,342.17        6,334.84  -0.12% 

LQ 45           992.62            992.25  -0.04% 

S&P 500 (US)       3,009.57        3,007.39  -0.07% 

Dow Jones (US)    27,182.45     27,219.52  0.14% 

Hang Seng (HK)    27,087.63     27,352.69  0.98% 

Shanghai Comp (CN)       3,031.24   - - 

Nikkei 225 (JP)    21,759.61     21,988.29  1.05% 

DAX (DE)    12,410.25     12,468.53  0.47% 

FTSE 100 (UK)       7,344.67        7,367.46  0.31% 

Cross Currencies 

  13-Sep-19 16-Sep-19 %Change 

USD/IDR               13.960                13.990  0,21  

EUR/IDR               15.455                15.497  0,27  

JPY/IDR               129,12                129,86  0,57  

GBP/IDR               17.238                17.460  1,29  

CHF/IDR               14.105                14.170  0,46  

AUD/IDR                9.595                  9.614  0,20  

NZD/IDR                8.946                 8.926  (0,22) 

CAD/IDR               10.557                10.575  0,17  

HKD/IDR                 1.785                  1.788  0,16  

SGD/IDR               10.162                10.180  0,18  

Major Currencies 

  13-Sep-19 16-Sep-19 %Change 

EUR/USD               1,1071                1,1077  0,05  

USD/JPY               108,11                107,74  (0,35) 

GBP/USD               1,2348                1,2480  1,07  

USD/CHF              0,9897               0,9873  (0,24) 

AUD/USD              0,6873               0,6872  (0,01) 

NZD/USD              0,6408               0,6380  (0,44) 

USD/CAD               1,3223                1,3229  0,05  

USD/HKD              7,8223               7,8266  0,05  

USD/SGD               1,3737                1,3743  0,04  

“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.” 

*Sep-19 

Kurs USD/IDR | 13.990 | Kurs EUR/USD | 1,1077| 
IHSG per 13 SEP 2019 | 6,334.843  | 
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