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HIGHLIGHT NEWS: 
IHSG berhasil menlanjutkan penguatannya sebesar +0.640% seiring 
penguatan nilai tukar rupiah pada akhir perdagangan Rabu, 18/9. 
Bursa Saham Asia berakhir variatif dikarena para investor yang 
menunggu hasil dari pertemuan FOMC. Bursa Saham AS berakhir 
variatif setelah the Fed menyatakan pemangkasan suku bunga.   

FX 
Sesuai ekspektasi, the Fed kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 0.25% menjadi 1.75%-2%. USD 
menguat pasca keputusan tersebut setelah pelaku pasar melihat kemungkinan Fed untuk memangkas suku 
bunga kembali di masa mendatang berkurang.  Seusai keputusan tersebut, Presiden US Donald Trump 
kembali mengkritisi the Fed yang hanya memangkas suku bunga sebesar 0.25% dan menyatakan bahwa 
Gubernur Fed Jerome Powell tidak mempunyai keberanian, akal sehat dan visi. Bank sentral Brazil mengikuti 
langkah bank-bank sentral lainnya dengan memangkas suku bunga ke 5.5% sesuai ekspektasi dan 
mengindikasikan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih lanjut mengingat ketidakpastian 
perekonomian global dan melambatnya inflasi. Hari ini pasar akan menunggu keputusan bank sentral 
Jepang dan Inggris. Pagi ini spot USD/IDR dibuka di 14075-14090 dengan perkiraan range pergerakan di 
14080-14110. 
 
Pasar Obligasi 
Bank Indonesia diprediksi akan kembali memangkas suku bunga pada Rapat Dewan Gubernur BI hari ini. Jika 
terjadi, pemangkasan tersebut adalah yang ketiga secara berturut-turut di tengah ketidakpastian 
perekonomian global. Dari 28 ekonom yang disurvey oleh Bloomberg, 21 ekonom memprediksi BI akan 
memangkas suku bunga hari, sementara 7 ekonom memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga.  
 
Pasar Saham 
Pada penutupan kemarin sore, IHSG lanjut menguat sebesar +0.640% tepatnya pada level 6,276.633. Enam 
(6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan Miscellaneous 
Industry yang menguat sebesar +2.70%, sektor Finance menguat sebesar +1.06% dan sektor Property naik 
sebanyak +0.78%. Sisa 3 sektor yang diperdangkan berakhir pada zona negatif, Agriculture melemah sebesar 
-0.98%, Mining melemah -0.38% dan sektor Trade turun sebanyak -0.21%. Investor Asing mencatat net sell 
sebesar Rp. 338.06 Miliar. Bursa Saham Asia terlihat berakhir variatif, dengan index Topix dan Nikkei 
melemah, Shanghai Composite dan CSI300 menguat. Hal ini dikarenakan pasar pelaku pasar menunggu 
pernyataan dan proyeksi ekonomi dari hasil pertemuan The Fed. Bursa Saham Amerika Serikat berakhir 
mixed  didorong adanya pemangkasan suku bunga oleh sebesar 25 basis points pada pertemuan FOMC.  

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

18-Sep-19 19-Sep-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,15 7,19 0,56  

Indonesia USD 10yr 2,83 2,86 1,06  

US Treasury 10yr 1,81 1,81 0,00  

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 1,9746 

1 Mth 5,90 2,0442 

3 Mth 6,11 2,1558 

6 Mth 6,30 2,0815 

1 Yr 6,50 2,0645 

Bursa Saham Dunia 

  17-Sep 18-Sep %Change 

IHSG       6,236.69        6,276.63  0.64% 

LQ 45           985.92            991.84  0.60% 

S&P 500 (US)       3,005.70        3,006.73  0.03% 

Dow Jones (US)    27,110.80     27,147.08  0.13% 

Hang Seng (HK)    26,790.24     26,754.12  -0.13% 

Shanghai Comp (CN)       2,978.12        2,985.66  0.25% 

Nikkei 225 (JP)    22,001.32     21,960.71  -0.18% 

DAX (DE)    12,372.61     12,389.62  0.14% 

FTSE 100 (UK)       7,320.40        7,314.05  -0.09% 

Cross Currencies 

  18-Sep-19 19-Sep-19 %Change 

USD/IDR               14.080                14.090  0,07  

EUR/IDR               15.582                15.534  (0,31) 

JPY/IDR               130,13                130,31  0,14  

GBP/IDR               17.583                17.558  (0,15) 

CHF/IDR               14.174                14.127  (0,33) 

AUD/IDR                9.649                 9.569  (0,83) 

NZD/IDR                8.932                 8.888  (0,50) 

CAD/IDR               10.626                10.590  (0,34) 

HKD/IDR                 1.799                  1.800  0,04  

SGD/IDR               10.241                10.223  (0,18) 

Major Currencies 

  18-Sep-19 19-Sep-19 %Change 

EUR/USD               1,1067                1,1025  (0,38) 

USD/JPY               108,20                108,13  (0,07) 

GBP/USD               1,2488                1,2460  (0,22) 

USD/CHF              0,9936               0,9974  0,38  

AUD/USD              0,6853               0,6790  (0,92) 

NZD/USD              0,6344               0,6307  (0,58) 

USD/CAD               1,3252                1,3305  0,40  

USD/HKD              7,8264               7,8284  0,03  

USD/SGD               1,3748                1,3784  0,26  

“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.” 
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Kurs USD/IDR | 14.090 | Kurs EUR/USD |1,1025 | 
IHSG per 18  SEP 2019 | 6,276.63 | 
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