
  

Source : Bloomberg,  Cogencis, Bank Indonesia 

  

HIGHLIGHT NEWS: 
Hari ini fokus dari para pelaku pasar akan tertuju pada pidato 
anggota MPC Michael Saunders pada pukul 14:00 WIB untuk 
mencari petunjuk langkah bank sentral Inggris di tengah 
ketidakpastian Brexit.  
 

FX 
USD menguat kemarin menyusul sentiment positif dari perang dagang antara US dan China. US Dollar Index 
yang mengukur kekuatan USD terhadap beberapa mata uang naik 0.2% to 98.502. Harapan akan 
berakhirnya perang dagang naik setelah President Donald Trump memberikan sinyal bahwa kesepakatan 
dengan China dapat lebih cepat. Angka US GDP (QoQ) kemarin keluar di level 2%, sesuai ekspektasi.  
Prospek akan adanya pemilu UK yang lebih cepat saat ini menekan GBP di 5 minggu sebelum deadline 
Brexit.  AUD/USD naik 0.2% sementara NZD/USD naik 0.6% setelah RBNZ berkeputusan untuk tetap menjaga 
nilai suku bunga acuannya. Tanpa reaksi yang berlebihan terhadap sentiment perang dagang US-China, 
AUD/USD menuju level 0.6750 di pagi hari sesi Asia. Pasar menunjukkan tidak banyak respon terhadap 
berita bahwa US dan China akan mengadakan pertemuan tanggal 10 Oktober di Washington. 
 
Kebanyakan mata uang Asia menguat pagi kemarin, menyusul investor optimis akan perang dagang US dan 
China dapat menyelesaikan perang dagang secepatnya. Setelah USD/IDR di buka di level 14,145-14,155 dan 
bergerak naik hingga 14,170, eksportir dan offshore bergerak turun hingga ke level 14,145-14,155. Sore hari, 
arus keluar dari obligasi yang besar  membawa spot ditutup ke level 14,175-14,185. Hari ini USD/IDR dibuka 
di level 14185/14200 dan diprediksi akan bergerak ke level 14170-14210 
 
Pasar Obligasi 
Obligasi pemerintah naik di pagi hari juga akibat sentiment positif dari perang dagang. Kebanyakan pembeli 
adalah offshore, sementara penjual mayoritas dari lokal. Walaupun menyempit 7bps di pagi hari, di akhir 
hari obligasi melebar 1-2bps. Secara keseluruhan, supply obligasi setelah lelang masih besar sementara 
permintaan dari offshore berkurang. 
 
Pasar Saham 
Bursa saham dalam negeri di akhir perdagangan kemarin ditutup menguat hingga 1,37% tepatnya pada level 
6,230.33, sepanjang sesi perdagangan JCI terus menunjukkan trend menguat hingga akhir sesi perdagangan. 
Penguatan JCI ini didukung oleh hampir semua sektor yang diperdagangkan yang juga ditutup menguat, 
hanya sektor pertanian yang ditutup melemah secara terbatas. Kemarin Investor asing juga melakukan aksi 
jual bersih sebanyak Rp. 175,5 Milyar, dan ini mengakhiri reli net sell yang telah berlangsung selama 
beberapa hari terakhir. Dari kawasan global meredanya tensi dagang antara AS dengan China dapat 
berpotensi penguatan mata uang USD 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%) 

26-Sep-19 27-Sep-19 %Change 

Indonesia IDR 10yr 7,23 7,26 0,48  

Indonesia USD 10yr 2,82 2,88 1,99  

US Treasury 10yr 1,65 1,70 2,91  

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

BI 7-Day RRR 5,25 3,49 0,12 

FED RATE 2,00 1,80 0,10 

Rate Pasar Uang 

  JIBOR (%) LIBOR (%) 

1 Wk 5,35 1,9297 

1 Mth 5,66 2,0435 

3 Mth 5,87 2,1043 

6 Mth 6,06 2,0643 

1 Yr 6,25 2,0201 

Bursa Saham Dunia 

  25-Sep 26-Sep %Change 

IHSG       6,146.40        6,230.33  1.37% 

LQ 45           961.13            979.12  1.87% 

S&P 500 (US)       2,984.87        2,977.62  -0.24% 

Dow Jones (US)    26,970.71     26,891.12  -0.30% 

Hang Seng (HK)    25,945.35     26,041.93  0.37% 

Shanghai Comp (CN)       2,955.43        2,929.09  -0.89% 

Nikkei 225 (JP)    22,020.15     22,048.24  0.13% 

DAX (DE)    12,234.18     12,288.54  0.44% 

FTSE 100 (UK)       7,289.99        7,351.08  0.84% 

Cross Currencies 

  26-Sep-19 27-Sep-19 %Change 

USD/IDR               14.160                14.195  0,25  

EUR/IDR               15.508                15.492  (0,10) 

JPY/IDR               131,46                131,71  0,19  

GBP/IDR               17.502                17.498  (0,02) 

CHF/IDR               14.284                14.288  0,03  

AUD/IDR                9.558                 9.589  0,32  

NZD/IDR                8.883                 8.933  0,57  

CAD/IDR               10.678                10.699  0,19  

HKD/IDR                 1.807                  1.810  0,21  

SGD/IDR               10.269                10.271  0,02  

Major Currencies 

  26-Sep-19 27-Sep-19 %Change 

EUR/USD               1,0952                1,0914  (0,35) 

USD/JPY               107,71                107,78  0,06  

GBP/USD               1,2360                1,2327  (0,27) 

USD/CHF               0,9913               0,9935  0,22  

AUD/USD              0,6752               0,6755  0,04  

NZD/USD              0,6273               0,6293  0,32  

USD/CAD               1,3263                1,3268  0,04  

USD/HKD              7,8376               7,8406  0,04  

USD/SGD               1,3788                1,3819  0,22  

“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 |14.195  | Kurs EUR/USD | 1,0914  | 
IHSG per 26 SEP 2019 |    6,230.33    | 
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