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Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Asia dimulai dengan soft tone hari ini di tengah 

meningkatnya ketegangan di Teluk Persia (setelah Iran merebut sebuah 

kapal tanker minyak Inggris di Selat Hormuz) serta pelemahan dari pasar 

AS pada hari Jumat. Walaupun para pelaku pasar telah mengantisipasi 

langkah Fed untuk memangkas suku bunga pada 30 Juli, adanya 

keraguan akan pemangkasan suku bunga sebesar 50bps serta beberapa 

pidato pejabat Fed mendekati FOMC, mungkin dapat mengalihkan fokus 

pasar ke rilisan data ekonomi AS dan data pendapatan (Amazon.com, 

Alphabet, Unilever, Caterpillar, Coca-Cola, McDonalds dan Boeing akan 

merilis dalam waktu dekat). Di sisi lain, PM Jepang Abe memenangkan 

suara mayoritas dalam pemilihan majelis tinggi, akan tetapi kurang dari 

2/3 yang dibutuhkan untuk merevisi konstitusi.  

• Pasar Asia diperkirakan akan diperdagangkan dengan selera risiko yang 

lebih tentatif hari ini di tengah minimnya kalender data ekonomi; yang 

hanya terdiri dari indeks aktivitas nasional Fed AS Chicago, data 

perdagangan Thailand di bulan Juni, data ekspor dan pengangguran 

Taiwan serta data CPI dari HK. BOJ (Kuroda) akan memberikan komentar 

dan PM Inggris May juga akan memimpin pertemuan darurat untuk 

membahas keamanan pengiriman di Teluk Persia hari ini. Peristiwa 

penting yang harus diperhatikan untuk minggu ini mencakup  

pengumuman penerus PM Inggris May (kemungkinan Boris Johnson) 

pada hari Selasa dan pertemuan kebijakan ECB pada hari Kamis 

(kemungkinan mengisyaratkan sikap untuk menurunkan suku bunga dan / 

atau menambah stimulus). 

 

• Indonesia: Bank Indonesia (BI) mencatat masuknya arus modal mencapai 

Rp192,5 triliun pada 18 Juli seiring dengan penguatan Rupiah berada di 

bawah level 14.000 minggu lalu untuk pertama kalinya sejak awal 2019. 

Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan bahwa masuknya arus 

modal juga akan mendukung stabilitas ekonomi. Ekspektasi penurunan 

suku bunga oleh BI minggu lalu telah mendukung pergerakan obligasi 

pemerintah. Sementara itu, menurut Jakarta Post, pemerintah dilaporkan 

meminta distributor swasta untuk membeli bahan bakar diesel dari 

Pertamina selama memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD menguat pada hari Jumat lalu dengan naiknya nilai DXY sebesar 

0.37% pada saat penutupan.   

 

IDR: IDR menguat dengan turunnya nilai USD – IDR sebesar 0.16% pada 

hari Jumat lalu.   
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 13938 EUR-USD 1,1221 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 15680,82 GBP-USD 1,2502 DJIA 27154,20 -68,77

GBP-IDR 17440,40 USD-JPY 107,71 Nasdaq 8146,49 -60,75

JPY-IDR 129,46 AUD-USD 0,7042 Nikkei 225 21466,99 420,75

AUD-IDR 9838,85 NZD-USD 0,6764 STI 3377,96 16,91

CAD-IDR 10691,05 USD-CAD 1,3059 KLCI 1658,19 9,26

SGD-IDR 10258,01 USD-CHF 0,9819 JCI 6456,54 53,24

MYR-IDR 3388,85 USD-NOK 8,5739 Baltic Dry 2170,00 40,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,02 2Y

1 Bulan 6,31 5Y

3 Bulan 6,51 10Y

6 Bulan 6,82 15Y

12 Bulan 6,94 20Y

JIBOR (Rupiah) Obligasi Pemerintah (Govt Bonds)

Nilai Mata Uang Bursa Saham dan Komoditas

7,51

7,70

Imbal Hasil (%)

6,24

6,27

6,53

7,15

 
                                    Untuk rujukan sahaja. Sumber: Bloomberg, OCBC Bank 

 

 

Indikator Ekonomi Utama 
 

 
 

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). 

 

 

 

 

 


