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Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Saham AS menguat tipis semalam meskipun DXY 

sedikit berubah karena pasar menunggu hasil FOMC pada hari Rabu. 

Saat ini, The Fed kemungkinan tidak akan secara langsung 

mengindikasikan pelonggaran pada tahun 2019, diperkirakan mereka 

mungkin masih ingin menjaga pilihan mereka tetap terbuka dengan 

kalimat "kesabaran" dan sebagai gantinya menunjukkan perlunya 

memonitor inflasi dengan cermat. dan perkembangan ekonomi global. 

Sementara itu, Tiongkok memangkas kepemilikan Treasury AS-nya ke 

level terendah dalam hampir dua tahun menjadi US $ 1,11tb untuk April 

meskipun data ini datang sebelum jatuhnya pembicaraan perdagangan 

dan kenaikan tarif. Mengenai Inggris, Partai Konservatif bersiap untuk 

putaran pemungutan suara berikutnya dalam perlombaan kepemimpinan 

ketika para pesaing mengambil bagian dalam debat televisi dengan Boris 

Johnson yang absen. Pasar Asia kemungkinan akan melihat awal yang 

hati-hati hari ini, menunggu hasil FOMC besok. Rilis data penting yang 

harus diperhatikan termasuk risalah RBA, izin bangunan AS, IHK Mei Uni 

Eropa, harga perumahan Australia 1Q, harga rumah baru Tiongkok Mei 

dan survei ZEW bulan Juni. 

 

• Indonesia: Lingkungan eksternal tampaknya menjadi faktor utama dalam 

keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) karena Gubernur Perry 

Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral melihat ruang untuk memangkas 

suku bunga kebijakan utamanya, tetapi ia juga mengatakan mereka masih 

perlu memantau kondisi pasar keuangan global dan neraca pembayaran 

negara. Dalam pandangan kami, kami melihat bahwa Bank Indonesia (BI) 

kemungkinan akan tetap mempertahankan kebijakannya pada hari Kamis 

tetapi dengan cermat melihat pandangan lebih lanjut dari mereka tentang 

ekonomi global. Sementara itu, pemerintah akan mengadakan lelang 

obligasi konvensional hari ini. 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD melemah semalam dengan posisi indeks DXY ditutup turun 

sebesar 0,01%.   

 

IDR: IDR menguat kemarin dengan nilai USD - IDR ditutup turun sebesar 

0,06%.   
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 14334 EUR-USD 1,1218 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 16075,64 GBP-USD 1,2534 DJIA 26112,53 22,92

GBP-IDR 18045,75 USD-JPY 108,54 Nasdaq 7845,02 48,37

JPY-IDR 132,01 AUD-USD 0,6853 Nikkei 225 21124,00 7,11

AUD-IDR 9852,10 NZD-USD 0,6495 STI 3207,99 -14,64

CAD-IDR 10686,38 USD-CAD 1,3413 KLCI 1638,40 -0,23

SGD-IDR 10456,75 USD-CHF 0,9991 JCI 6190,53 -59,74

MYR-IDR 3431,84 USD-NOK 8,7348 Baltic Dry 1085,00 0,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,25 2Y

1 Bulan 6,94 5Y

3 Bulan 7,21 10Y

6 Bulan 7,45 15Y

12 Bulan 7,62 20Y

JIBOR (Rupiah) Obligasi Pemerintah (Govt Bonds)

Nilai Mata Uang Bursa Saham dan Komoditas

8,01

8,16

Imbal Hasil (%)

6,72

7,00

7,20

7,68

 
                                    Untuk rujukan sahaja. Sumber: Bloomberg, OCBC Bank 

 

 

Indikator Ekonomi Utama 
 

Date Time Event Survey Actual Prior Revised

06/18/2019 17:00 EC CPI YoY May F 1.20% -- -- --

06/18/2019 20:30 US Housing Starts May 1240k -- 1235k --

06/18/2019 06/19 RU Industrial Production YoY May 1.60% -- 4.90% 0.046

06/18/2019 17:00 EC CPI MoM May 0.20% -- 0.70% --

06/18/2019 06/19 RU GDP YoY 1Q P 0.005 -- 0.005 --

06/18/2019 04:00 US Net Long-term TIC Flows Apr $31.0b $46.9b -$28.4b -$25.9b

06/18/2019 17:00 EC CPI Core YoY May F 0.008 -- 0.008 --

06/18/2019 04:00 US Total Net TIC Flows Apr -- -$7.8b -$8.1b -$5.6b

06/18/2019 17:00 EC ZEW Survey Expectations Jun -- -- -160.00% --
06/18/2019 20:30 US Building Permits May 1293k -- 1296k 1290k  
 

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). 

 

 

 
 

 


