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Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Setelah pesan dovish pekan lalu dari Federal Reserve 

AS, fokus pasar kemungkinan akan beralih ke pembicaraan Trump-Xi 

yang sangat dinanti-nantikan di KTT G20 di Osaka mulai Jumat ini. 

Namun, mengingat bahwa harapan pasar relatif tinggi, terutama dengan 

Tiongkok menyerukan semua tarif untuk dihapus sebelum negosiasi dapat 

dimulai dengan sungguh-sungguh. Sebelum pertemuan G20, pasar 

diperkirakan masih akan bergejolak untuk saat ini. Isu ketegangan Iran 

ketika Presiden AS Trump membatalkan serangan kepada Iran 

sebelumnya tetapi mengancam sanksi lebih lanjut, meskipun dia 

mengatakan dia bersedia untuk bernegosiasi tanpa prasyarat. Pada titik 

ini, pasar mengantisipasi kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok yang 

berarti, tetapi setiap kesepakatan yang berpotensi melibatkan kenaikan 

tarif baru akan ditafsirkan secara positif oleh para pelaku pasar. 

Perhatikan bahwa Trump sedang menghadapi tantangan eksternal dari 

Tiongkok, Iran dan Korea Utara menjelang pemilihan tahun 2020, 

sehingga tekanan mungkin untuk menjaga ketiganya agar tidak memanas 

sementara. Sementara itu, Turki mengalami penentangan besar-besaran 

dalam pemilihan walikota Istanbul. Wall Street ditutup lebih rendah pada 

hari Jumat, dengan yield obligasi 10 tahun UST juga naik 2bps menjadi 

2,05%. Hari ini pasar Asia diperkirakan akan menunggu sinyal pasar lebih 

lanjut. Kalender ekonomi hari ini terdiri dari indeks aktivitas nasional AS 

Chicago dan Dallas Fed, iklim bisnis IFO Jerman, produksi industri Taiwan 

dan tingkat pengangguran, IHK Pore dan data perdagangan Mei 

Indonesia. Untuk sisa minggu ke depan, focus juga akan tertuju pada 

pidato ketua Fedell Powell kepada Dewan Hubungan Luar Negeri tentang 

tantangan yang dihadapi ekonomi AS, serta pembicara Fed lainnya seperti 

Bostic, Bullard, Barkin dan Daly dll untuk menyoroti lebih jauh tentang 

sinyal dovish Fed minggu lalu. 

 

• Indonesia: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah 

masih akan berusaha mempertahankan target defisit anggaran negara 

tahun 2019 sebesar 1,84% dari PDB meskipun ada tekanan besar pada 

ekonomi. Perekonomian yang melambat menjadikan pemerintah lebih sulit 

untuk mencapai target pertumbuhan penerimaan pajak untuk tahun ini. 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD melemah pada akhir hari Jumat lalu dengan posisi DXY ditutup 

turun sebesar 0,42%.   

 

IDR: IDR menguat pada akhir hari Jumat lalu dengan nilai USD - IDR 

ditutup turun sebesar 0,20%.   
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 14158 EUR-USD 1,1369 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 16000,71 GBP-USD 1,2737 DJIA 26719,13 -34,04

GBP-IDR 17945,50 USD-JPY 107,32 Nasdaq 8031,71 -19,63

JPY-IDR 131,77 AUD-USD 0,6926 Nikkei 225 21258,64 -204,22

AUD-IDR 9788,04 NZD-USD 0,6589 STI 3321,40 6,89

CAD-IDR 10738,81 USD-CAD 1,3222 KLCI 1682,23 6,80

SGD-IDR 10430,06 USD-CHF 0,9765 JCI 6315,44 -20,26

MYR-IDR 3411,67 USD-NOK 8,4999 Baltic Dry 1239,00 45,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 6,25 2Y

1 Bulan 6,83 5Y

3 Bulan 7,03 10Y

6 Bulan 7,38 15Y

12 Bulan 7,54 20Y

JIBOR (Rupiah) Obligasi Pemerintah (Govt Bonds)

Nilai Mata Uang Bursa Saham dan Komoditas

7,83

8,02

Imbal Hasil (%)

6,63

6,85

6,92

7,45

 
                                    Untuk rujukan sahaja. Sumber: Bloomberg, OCBC Bank 

 

 

Indikator Ekonomi Utama 
 

Date Time Event Survey Actual Prior Revised

06/24/2019 13:00 SI CPI YoY May 0.60% -- 0.80% --
06/24/2019 12:30 NE GDP QoQ 1Q F 0.50% -- 0.50% --
06/24/2019 06/29 BZ Formal Job Creation Total May 66000 -- 129601 --
06/24/2019 12:00 ID Exports YoY May -14.50% -- -13.10% --
06/24/2019 12:00 ID Trade Balance May -$1309m -- -$2502m --
06/24/2019 16:00 TA Industrial Production YoY May -1.52% -- 1.04% --
06/24/2019 13:00 SI CPI NSA MoM May 0.50% -- -0.30% --
06/24/2019 22:30 US Dallas Fed Manf. Activity Jun -2 -- -5.3 --
06/24/2019 16:00 TA Unemployment Rate May 3.70% -- 3.73% --
06/24/2019 20:30 US Chicago Fed Nat Activity Index May -0.05 -- -0.45 --
06/24/2019 13:00 JN Leading Index CI Apr F -- -- 95.5 --
06/24/2019 12:00 ID Imports YoY May -14.70% -- -6.58% --  
 

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). 

 

 

 
 

 


