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Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Ekonomi AS menambahkan tenaga kerja sebesar 20k 

di Februari, di bawah konsensus yaitu 180k, namun data Januari direvisi 

naik menjadi 311k dan membuat rata-rata 3 bulan di level 186k. Dengan 

penambahan sebesar 12k bersih untuk data dua bulan terakhir, tingkat 

pengangguran turun lebih dari yang diharapkan menjadi 3,8% dan 

pendapatan per jam rata-rata melonjak 0,4% MoM (3,4% yoy), meskipun 

ada distorsi karena penutupan sebagian pemerintah sebelumnya. 

Sementara itu, ketua Fed Powell berpendapat bahwa prospek AS adalah 

positif dan mereka akan melihat berbagai data, namun menegaskan 

kembali "tingkat kebijakan Fed pikir berada di tempat yang tepat”. Secara 

terpisah, keraguan muncul apakah Trump dan Xi akan bertemu akhir 

bulan ini, meskipun ada suara-suara positif tentang kesepakatan 

perdagangan bilateral yang akan datang. Wall Street dan USD ditutup 

lebih rendah pada hari Jumat, dengan yield obligasi 10 tahun UST pada 

2,63%. Pasar Asia kemungkinan akan diperdagangkan dengan nada yang 

lebih hati-hati hari ini karena investor mencerna data nonfarm payrolls AS 

dan pengangguran. Untuk data ekonomi, ada penjualan ritel AS, dan data 

produksi dan perdagangan industri Jerman. Haskel dan Powell dari BOE 

berbicara hari ini. Selain itu, event penting yang perlu diperhatikan 

termasuk perkembangan Brexit - pemungutan suara utama pada 

kesepakatan PM May besok. Terlepas dari data penjualan ritel Tiongkok, 

produksi industri dan investasi aset tetap, BOJ juga mengadakan 

pertemuan pada hari Jumat, dan ECTR TLTRO minggu lalu, mungkin juga 

berada di bawah tekanan untuk mengisyaratkan tindakan pelonggaran 

lebih lanjut jika diperlukan untuk mencapai tujuan mereka target inflasi 2%. 

 

• Indonesia: Bank sentral mengatakan bahwa mereka akan melakukan 

operasi pasar terbuka lelang repo dan lelang swap valuta asing tiga kali 

per minggu untuk meningkatkan likuiditas rupiah dalam sistem perbankan. 

Sebagai perbandingan, Bank Indonesia (BI) hanya melakukan dua lelang 

repo dan tiga lelang swap valuta asing pada bulan Februari. BI juga akan 

menerbitkan jadwal lelang tetap untuk enam bulan ke depan yang 

diharapkan dapat meningkatkan kepastian bagi pemberi pinjaman dalam 

mengelola likuiditas mereka. Sebelumnya, hal ini hanya tersedia setiap 

bulan. 

 

 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD melemah pada akhir hari Jumat lalu dengan posisi indeks DXY 

ditutup turun sebesar 0,37%.  

 

IDR melemah pada akhir hari Jumat lalu dengan nilai USD – IDR ditutup 

naik sebesar 1,21%.  
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 14315 EUR-USD 1,1235 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 16040,64 GBP-USD 1,3015 DJIA 25450,24 -22,99

GBP-IDR 18739,56 USD-JPY 111,17 Nasdaq 7408,14 -13,32

JPY-IDR 128,92 AUD-USD 0,7045 Nikkei 225 21025,56 -430,45

AUD-IDR 10040,25 NZD-USD 0,6804 STI 3195,87 -33,61

CAD-IDR 10636,41 USD-CAD 1,3416 KLCI 1679,90 -7,05

SGD-IDR 10525,17 USD-CHF 1,0082 JCI 6383,07 -74,89

MYR-IDR 3499,97 USD-NOK 8,7684 Baltic Dry 649,00 -8,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,22 2Y

1 Bulan 7,06 5Y

3 Bulan 7,26 10Y

6 Bulan 7,52 15Y

12 Bulan 7,72 20Y

8,35

8,43

Imbal Hasil (%)

6,28

6,96

7,56

7,98

JIBOR (Rupiah) Obligasi Pemerintah (Govt Bonds)

Nilai Mata Uang Bursa Saham dan Komoditas

 
                                    Untuk rujukan sahaja. Sumber: Bloomberg, OCBC Bank 

 

 

Indikator Ekonomi Utama 
 

Date Time Event Survey Actual Prior Revised

03/08/2019 07:50 JN GDP SA QoQ 4Q F 0.40% 0.50% 0.30% --

03/08/2019 11:17 CH Trade Balance Feb $26.20b $4.12b $39.16b --

03/08/2019 11:34 ID Foreign Reserves Feb -- $123.30b $120.10b --

03/08/2019 15:30 TH Foreign Reserves Mar-01 -- $211.7b $212.0b --

03/08/2019 21:30 US Housing Starts Jan 1195k 1230k 1078k 1037k

03/08/2019 21:30 US Change in Nonfarm Payrolls Feb 180k 20k 304k 311k

03/08/2019 21:30 US Unemployment Rate Feb 3.90% 3.80% 4.00% --

03/09/2019 09:30 CH CPI YoY Feb 1.50% 1.50% 1.70% --

03/11/2019 20:30 US Retail Sales Advance MoM Jan 0.00% -- -1.20% --  
Sumber: Bloomberg 
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Dokumen ini bertujuan hanya untuk memberikan informasi atau sebagai materi diskusi, dan bukan 

merupakan saran dan rekomendasi bagi Nasabah untuk melakukan penempatan, pembelian atau 
penjualan instrumen finansial apapun. Penting untuk diperhatikan bahwa investasi pada instrument 

finansial mengandung risiko yang signifikan bagi Nasabah dan mungkin tidak sesuai untuk semua 

Nasabah. Nasabah wajib memastikan bahwa Nasabah memahami fitur dari strategi produk, dana dan 

risiko yang melekat pada instrumen finansial tersebut sebelum memutuskan apakah akan melakukan 

investasi dalam instrumen finansial semacam itu atau tidak. Nasabah wajib membuat pertimbangan dan 
keputusan sendiri secara independen untuk melakukan investasi pada instrumen finansial yang 

bersangkutan. Nasabah wajib membaca secara teliti dan seksama dokumen penawaran dari masing-
masing produk (antara lain, prospektus, jika ada) termasuk berkonsultasi dengan penasihat pajak, 

penasihat keuangan dan penasihat profesional lainnya sebelum memutuskan untuk melakukan investasi 

pada produk-produk instrumen finansial tersebut. Penting untuk diperhatikan setiap informasi pada 

dokumen penawaran dari masing-masing produk instrumen finansial hanyalah bersifat indikatif dan tidak 
dimaksudkan untuk mewakili strategi investasi apapun. Kinerja masa lalu bukanlah indikator untuk 

memastikan kinerja masa depan, dan tidak terdapat jaminan kinerja yang bersifat positif dan pasti. 
Untuk produk-produk instrumen finansial tertentu tidak akan tersedia setiap saat dan masa penawaran 

produk akan diatur kemudian. Bank OCBC NISP dan karyawannya tidak bertanggung jawab atas segala 

kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) yang mungkin timbul pada Nasabah terkait penggunaan 

dokumen ini. Dokumen ini tidak diperkenankan untuk disalin maupun didistribusikan lebih lanjut, baik 
sebagian maupun seluruhnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari OCBC NISP. Dokumen ini tidak 

ditujukan untuk dipublikasikan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dimana ada kemungkinan tidak 
sesuai dengan peraturan hukum maupun regulasi pada wilayah yurisdiksi tertentu. OCBC NISP terdaftar 

dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

 

 
 

 


