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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG mencatat penurunan terbesarnya sejak Augustus sekaligus 
penurunan terburuk di Asia pada penutupan awal pekan ini, ditengah 
kekhawatiran risiko geopolitik. Rupiah ditutup terdepresiasi dengan 
meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Bursa Saham Global terlihat 
melemah dikarenakan kekhawatiran atas risiko geopolitik yang sedang 
berjalan.  

FX 
USD menguat terhadap mata uang lainnya menyusul kekhawatiran akan krisis geopolitik di Timur Tengah 
akibat serangan terhadap fasilitas produksi minyak ARAMCO di Arab Saudi. Mata uang negara-negara 
produsen minyak seperti Kanada dan Norwegia menguat menyusul kenaikan harga minyak menyusul 
serangan tersebut. Kemarin harga minyak sempat menguat sebesar 10% dimana kenaikan tersebut adalah 
kenaikan tertinggi per hari dalam 10 tahun terakhir akibat dari kemungkinan dipangkasnya produksi minyak 
dunia sebesar 5%. GBP kembali melemah setelah pelaku pasar melihat tidak ada perkembangan berarti dari 
pembicaraan antara PM Inggris Boris Johnson dan Presiden Uni Eropa Jean Claude Juncker. Selain itu, PM 
Luxembourg Xavier Bettel menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengizinkan penundaan keluarnya Inggris 
dari Uni Eropa jika memiliki tujuan yang jelas. Pergerakan USD/IDR hari ini masih akan dipengaruhi sentimen 
negatif dari kenaikan harga minyak, pagi ini USD/IDR dibuka di 14075-14085 dengan kemungkinan range 
hari ini di 14050–14100. Perdagangan ekspor-impor Indonesia dilaporkan mengalami surplus sebesar USD 
80 juta pada bulan Agustus 2019. Ekspor turun sebesar -9.9% sedangkan impor turun lebih dalam sebesar -
15.6% yoy. 
 
Pasar Obligasi 
Imbal hasil obligasi pemerintah US seri 10 tahun (UST) kembali turun ke 1.84% menjelang pengumuman 
rapat the Fed esok malam. Obligasi pemerintah Indonesia denominasi USD (INDON) diprediksi akan kembali 
menguat hari ini setelah imbal hasil obligasi pemerintah US seri 10 tahun (UST) kembali turun ke level 1.84% 
dari sebelumnya 1.89%. Hari ini pemerintah akan mengadakan lelang untuk seri-seri obligasi Syariah (PBS).  
 
Pasar Saham 
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG melanjutkan pelemahannya sebesar -1.822% tepatnya pada level 
6,219.435. Delapan (8) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, didorong 
dengan Consumer Goods Industry yang melemah sebesar -6.06%, sektor Finance menurun sebesar -1.62% 
dan Miscellaneous Industry melemah -0.82%. Pelemahan di Consumer Goods Industry disebabkan oleh 
saham-saham perusahaan rokok yang turun sangat signifiklan didorong atas kepanikan pasar atas 
penetapan kenaikan cukai rokok. Hanya satu (1) sektor yang berakhir pada zona positif, Mining yang 
menguat sebesar +0.54%. Mayoritas index saham di Asia kompak melemah bersamaan dengan index 
Amerika Serikat dan Eropa didorong dengan kekhawatiran atas risiko akibat serangan drone terhadap 
jantung produksi minyak di Arab Saudi. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

16-Sep-19 17-Sep-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,12 7,22 1,40  

Indonesia USD 10yr 2,89 2,87 (0,69) 

US Treasury 10yr 1,89 1,84 (2,65) 

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 2,0038 

1 Mth 5,90 2,0408 

3 Mth 6,11 2,1451 

6 Mth 6,30 2,0780 

1 Yr 6,50 2,0696 

Bursa Saham Dunia 

  13-Sep 16-Sep %Change 

IHSG       6,334.84        6,219.44  -1.82% 

LQ 45           992.25            983.25  -0.91% 

S&P 500 (US)       3,007.39        2,997.96  -0.31% 

Dow Jones (US)    27,219.52     27,076.82  -0.52% 

Hang Seng (HK)    27,352.69     27,124.55  -0.83% 

Shanghai Comp (CN)  -       3,030.75  - 

Nikkei 225 (JP)    21,988.29   - - 

DAX (DE)    12,468.53     12,380.31  -0.71% 

FTSE 100 (UK)       7,367.46        7,321.41  -0.63% 

Cross Currencies 

  16-Sep-19 17-Sep-19 %Change 

USD/IDR               13.990                14.075  0,61  

EUR/IDR               15.497                15.495  (0,01) 

JPY/IDR               129,86                130,07  0,16  

GBP/IDR               17.460                17.478  0,11  

CHF/IDR               14.170                14.193  0,16  

AUD/IDR                 9.614                 9.643  0,30  

NZD/IDR                8.926                 8.922  (0,04) 

CAD/IDR               10.575                10.625  0,47  

HKD/IDR                 1.788                  1.800  0,70  

SGD/IDR               10.180                10.227  0,45  

Major Currencies 

  16-Sep-19 17-Sep-19 %Change 

EUR/USD               1,1077                1,1010  (0,60) 

USD/JPY               107,74                108,19  0,42  

GBP/USD               1,2480                1,2419  (0,49) 

USD/CHF              0,9873                0,9916  0,44  

AUD/USD              0,6872               0,6850  (0,32) 

NZD/USD              0,6380               0,6339  (0,64) 

USD/CAD               1,3229                1,3247  0,14  

USD/HKD              7,8266                7,8192  (0,09) 

USD/SGD               1,3743                1,3763  0,15  

“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 |  14.075  | Kurs EUR/USD |  1,1010  | 
IHSG per 16 SEP 2019 | 6,219.435 | 
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