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Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Sentimen risiko global belum pulih semalam setelah 

data perumahan AS yang lebih baik dari yang diharapkan dan pendapatan 

yang sehat dari Cisco dan Walmart, meskipun bantahan Tiongkok bahwa 

langkah AS untuk menempatkan Huawei pada daftar entitasnya yang 

efektif hari ini akan mengganggu pembicaraan perdagangan. Dengan 

tidak adanya tarif baru atau penjualan perdagangan semalam, S & P500 

naik 0,9% dan obligasi UST tergelincir dengan imbal hasil 10-tahun pada 

2,40%. Sementara itu, retorika inflasi The Fed terus berkembang tetapi 

tidak memberikan petunjuk tentang niat penurunan suku bunga - Kashkari 

berpendapat bahwa "kebijakan moneter terlalu ketat dalam pemulihan ini, 

menghasilkan pemulihan ekonomi yang lebih lambat dari yang diperlukan 

dan ekspektasi inflasi yang rendah, yang secara langsung menguras 

Kemampuan Fed untuk merespons penurunan di masa depan ", 

sedangkan Brainard menyarankan The Fed dapat memungkinkan" reflasi 

oportunistik "dan" mengomunikasikan bahwa inflasi yang terlalu ringan 

konsisten dengan tujuan kami ". Di tempat lain, BI mempertahankan suku 

bunga 7 day reverse repo rate tetap di 6% seperti yang diharapkan secara 

luas, pertumbuhan PDB Malaysia 1Q mengejutkan 4,5% yoy, sementara 

PM Inggris Mei diperkirakan akan dipaksa untuk menetapkan batas waktu 

turun pada Juni setelah pemungutan suara. pada tagihan perjanjian 

penarikan pada minggu 3 Juni. Pasar Asia dapat mencoba membangun 

momentum positif kemarin karena Tiongkok belum mengumumkan 

tindakan pembalasan lebih lanjut untuk tindakan AS Huawei di luar protes 

lisan. Namun, diperkirakan hal ini sebagai jeda sementara untuk menilai 

kembali sementara daripada lampu hijau untuk mengambil risiko lagi. 

 

• Indonesia: Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 

6,00% seperti yang diharapkan. Mereka juga memberikan petunjuk 

pertama pelonggaran moneter karena mereka menyebutkan mereka 

"tetap waspada" dari kondisi eksternal "dengan mempertimbangkan ruang 

yang tersedia untuk kebijakan moneter akomodatif". Namun, diperkirakan 

bahwa BI dapat memilih bertahan dalam waktu dekat terutama di tengah 

ketegangan perdagangan yang meningkat dan tanda-tanda yang berlanjut 

menunjukkan lemahnya lingkungan perdagangan global yang dapat 

mempengaruhi Rupiah. 

 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD menguat semalam dengan posisi indeks DXY ditutup lebih tinggi 

sebesar 0,29%.  

 

IDR: IDR menguat kemarin dengan nilai USD - IDR ditutup lebih rendah 

sebesar 0,06%. 
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 14452 EUR-USD 1,1174 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 16214,57 GBP-USD 1,2798 DJIA 25862,68 214,66

GBP-IDR 18549,94 USD-JPY 109,85 Nasdaq 7898,05 75,90

JPY-IDR 131,85 AUD-USD 0,6892 Nikkei 225 21062,98 -125,58

AUD-IDR 10016,09 NZD-USD 0,6536 STI 3230,26 11,49

CAD-IDR 10771,20 USD-CAD 1,3460 KLCI 1599,19 -12,24

SGD-IDR 10561,47 USD-CHF 1,0100 JCI 5895,74 -85,15

MYR-IDR 3470,51 USD-NOK 8,7442 Baltic Dry 1032,00 0,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,25 2Y

1 Bulan 7,00 5Y

3 Bulan 7,25 10Y

6 Bulan 7,47 15Y

12 Bulan 7,63 20Y

8,49

8,58

Imbal Hasil (%)

6,82

7,07

7,51

8,00

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

05/16/2019 07:50 JN PPI YoY Apr 1.10% 1.20% 1.30% --

05/16/2019 12:00 MA GDP YoY 1Q 4.30% 4.50% 4.70% --

05/16/2019 15:20 ID Bank Indonesia 7D Reverse Repo May-16 6.00% 6.00% 6.00% --

05/16/2019 16:03 IT CPI EU Harmonized YoY Apr F 1.20% 1.10% 1.20% --

05/16/2019 20:30 US Housing Starts Apr 1209k 1235k 1139k 1168k

05/16/2019 20:30 US Initial Jobless Claims May-11 220k 212k 228k --

05/17/2019 08:30 SI Non-oil Domestic Exports YoY Apr -4.60% -- -11.70% --

05/17/2019 15:30 TH Foreign Reserves May-10 -- -- $211.0b --

05/17/2019 16:30 HK GDP YoY 1Q F 0.50% -- 0.50% --

05/17/2019 17:00 EC CPI YoY Apr F 1.70% -- 1.70% --

05/17/2019 22:00 US Leading Index Apr 0.20% -- 0.40% --

05/17/2019 22:00 US U. of Mich. Sentiment May P 97.2 -- 97.2 --  
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). 

 

 

 
 

 


