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Ringkasan Utama 
• Snapshot Global: Wall Street ditutup dengan hasil positif pada hari 

Jumat, sementara obligasi UST naik (imbal hasil 10-tahun pada 2,12%) 

sebagai antisipasi dari kemungkinan penurunan suku bunga The Fed 

pada pertemuan FOMC 30 Juli. Catatan dari anggota Fed Evans (voter) 

telah mengesahkan pemotongan 50bps sampai akhir tahun untuk 

meningkatkan prospek inflasi karena “pengaturan kebijakan kami saat ini 

sedikit di sisi yang membatasi”. Sementara itu, Menteri Keuangan AS 

Mnuchin telah memperingatkan anggota parlemen tentang risiko batas 

utang yang akan datang pada bulan September hingga awal Oktober, 

yang tercermin dalam beberapa T-bills pendek, namun demikian, pelaku 

pasar mungkin tetap puas bahwa kesepakatan pada menit-menit terakhir 

akan dilakukan. Di tempat lain, Financial Times melaporkan bahwa 

tawaran pemimpin HK Carie Lam untuk mengundurkan diri ditolak oleh 

Beijing. Secara terpisah, Anheuser-Busch InBev juga membatalkan IPO 

yang sangat dinanti-nantikan untuk unitnya di Asia, dengan alasan kondisi 

pasar. Pasar Asia kemungkinan akan menunggu data Tiongkok pagi ini 

yang terdiri dari pertumbuhan PDB 2Q19 (pasar mengincar moderat 

menjadi 6,2% yoy dibandingkan 6,4% pada 1Q19, sehingga kejutan 

penurunan apa pun dapat mengacaukan pasar), produksi industri, 

penjualan ritel dan investasi aset tetap. Pasar Jepang ditutup untuk 

liburan, sementara kalender data ekonomi hari ini juga terdiri dari data 

perdagangan Juni dari Indonesia dan India dan data manufaktur Empire 

State AS. Fed Williams juga berbicara pada pengarahan Libor hari ini. 

 

• Indonesia: Pada rapat umum kemarin, Presiden Joko Widodo 

menguraikan visinya untuk masa jabatan keduanya, yang menyatakan 

bahwa ia akan mempercepat pembangunan infrastruktur, menarik lebih 

banyak investasi dan meningkatkan modal manusia. Presiden sebelumnya 

telah mengumumkan rencana untuk memotong pajak perusahaan 

(menargetkan mulai berlaku pada tahun 2021), melakukan perombakan 

hukum perburuhan dan mengurangi pembatasan FDI di lebih banyak 

industri. Rupiah segera menguat terhadap penutupan USD pada 14.007 

pada akhir Jumat, mungkin di tengah optimisme bahwa reformasi tersebut 

dapat memberikan dukungan kuat untuk kepentingan asing di negara ini. 

Sementara itu, pemerintah telah mengumumkan akan menawarkan 

obligasi tabungan ritel SBR007 hingga 25 Juli, yang bertujuan untuk 

mengumpulkan dana sebesar Rp 2 triliun.  

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD melemah hari Jumat lalu dengan posisi indeks DXY ditutup turun 

sebesar 0,25%.   

 

IDR: IDR menguat hari Jumat lalu dengan nilai USD - IDR ditutup turun 

sebesar 0,47%.   
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 14007 EUR-USD 1,1270 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 15775,98 GBP-USD 1,2572 DJIA 27332,03 243,95

GBP-IDR 17566,16 USD-JPY 107,91 Nasdaq 8244,15 48,10

JPY-IDR 129,28 AUD-USD 0,7020 Nikkei 225 21685,90 42,37

AUD-IDR 9804,06 NZD-USD 0,6693 STI 3357,34 6,89

CAD-IDR 10749,27 USD-CAD 1,3028 KLCI 1669,45 -9,81

SGD-IDR 10311,84 USD-CHF 0,9842 JCI 6373,35 -43,72

MYR-IDR 3405,67 USD-NOK 8,5300 Baltic Dry 1865,00 49,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,20 2Y

1 Bulan 6,52 5Y

3 Bulan 6,67 10Y

6 Bulan 7,09 15Y

12 Bulan 7,20 20Y

7,55

7,74

Imbal Hasil (%)

6,36

6,48

6,60

7,21

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

07/15/2019 IN Exports YoY Jun -- -- 3.90% --
07/15/2019 PH Overseas Remittances YoY May 2.90% -- 4.00% --
07/15/2019 PH Overseas Workers Remittances May $2540m -- $2441m --
07/15/2019 07:01 UK Rightmove House Prices MoM Jul -- -0.20% 0.30% --
07/15/2019 10:00 CH GDP YoY 2Q 6.20% -- 6.40% --
07/15/2019 10:00 CH Industrial Production YoY Jun 5.20% -- 5.00% --
07/15/2019 10:00 CH Retail Sales YoY Jun 8.50% -- 8.60% --
07/15/2019 10:00 CH Industrial Production YTD YoY Jun 5.90% -- 6.00% --
07/15/2019 10:00 CH GDP YTD YoY 2Q 6.30% -- 6.40% --
07/15/2019 12:00 ID Trade Balance Jun $658m -- $208m --

07/15/2019 14:30 IN Wholesale Prices YoY Jun 2.26% -- 2.45% --

07/15/2019 20:30 US Empire Manufacturing Jul 2 -- -8.6 --

07/15/2019 20:50 US Fed's Williams Speaks at Libor briefing  
 

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). 

 

 

 
 

 


