
                                    

 

R
in

g
k
a
s
a
n
 H

a
ri
a
n
 P

a
s
a

r 
F

in
a
n
s
ia

l 

  

 

   

  
   

  Rabu, 19-Juni-2019 

  

Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Sentimen risiko global meningkat semalam setelah 

berita bahwa Presiden AS Trump mengindikasikan percakapan telepon 

yang sangat baik dengan Xi dan keduanya akan memiliki pertemuan di 

KTT G20 akhir bulan ini. Wall Street naik semalam dengan prospek 

mencairnya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, bahkan ketika yield 

obligasi Treasury AS menguat, mengikuti kenaikan di pasar bund setelah 

ECB memberikan petunjuk tentang potensi stimulus kebijakan (atau 

mungkin penurunan suku bunga) yang telah mengirim imbal hasil bund 10 

tahun lebih lanjut ke wilayah negatif dan lebih dekat ke tingkat deposito -

0,4% ECB. Sementara itu di Inggris, Boris Johnson memimpin untuk 

menjadi kandidat PM baru. Pasar Asia cenderung melihat awal yang lebih 

cerah pagi ini, mengikuti pasar AS yang positif. Fokus pasar akan berada 

pada pertemuan FOMC di mana spekulasi penurunan suku bunga ke 

depannya, dan pernyataan yang lebih dovish untuk menurunkan suku 

bunga akhir tahun ini. Mengingat begitu banyak berita telah diantisipasi ke 

pasar keuangan untuk penurunan suku bunga Fed, fenomena “buy the 

rumour and sell the fact” kemungkinan hasil pertemuan FOMC tidak 

seperti yang diinginkan Trump dan pengamat pasar. 

 

• Indonesia: Pemerintah telah menjual obligasi konvensional senilai 

Rp24tn, jauh melampaui targetnya yaitu Rp15tn. Penawaran yang masuk 

cukup positif yaitu di Rp54,8tn. Permintaan akan obligasi tampak kuat di 

tengah ekspektasi penurunan suku bunga di wilayah tersebut. Bank 

Indonesia (BI) juga akan memulai pertemuan kebijakan selama dua hari 

hari ini. 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD menguat semalam dengan posisi indeks DXY ditutup naik 

sebesar 0,09%.   

 

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

0,04%.   
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USD-IDR 14328 EUR-USD 1,1194 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 16035,30 GBP-USD 1,2558 DJIA 26465,54 353,01

GBP-IDR 17956,35 USD-JPY 108,45 Nasdaq 7953,88 108,86

JPY-IDR 132,25 AUD-USD 0,6877 Nikkei 225 20972,71 -151,29

AUD-IDR 9803,73 NZD-USD 0,6530 STI 3238,73 30,74

CAD-IDR 10667,81 USD-CAD 1,3377 KLCI 1652,76 14,36

SGD-IDR 10443,79 USD-CHF 1,0005 JCI 6257,33 66,81

MYR-IDR 3425,43 USD-NOK 8,7455 Baltic Dry 1093,00 0,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,25 2Y

1 Bulan 6,90 5Y

3 Bulan 7,17 10Y

6 Bulan 7,43 15Y

12 Bulan 7,58 20Y

8,02

8,17

Imbal Hasil (%)

6,72

6,99

7,14

7,67

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

06/19/2019 16:30 UK CPI YoY May 2.00% -- 2.10% --

06/19/2019 19:00 US MBA Mortgage Applications 41791 -- -- 0.268 --

06/19/2019 16:30 UK CPI Core YoY May 1.60% -- 1.80% --

06/19/2019 17:00 BP Current Account Balance Apr -- -- 155.5m --

06/19/2019 16:30 UK PPI Output NSA MoM May 0.002 -- 0.003 --

06/19/2019 16:30 UK PPI Output NSA YoY May 0.017 -- 0.021 --

06/19/2019 16:30 HK Unemployment Rate SA May 0.028 -- 0.028 --

06/19/2019 08:30 AU Westpac Leading Index MoM May -- -- -0.09% --

06/19/2019 15:00 SW Economic Tendency Survey Jun 9950.00% -- 9980.00% --
06/19/2019 PH BoP Overall May -- -- $467m --

06/19/2019 07:50 JN Trade Balance May -¥1200.0b -- ¥60.4b ¥56.8b  
 

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). 

 

 

 
 

 


