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Ringkasan Utama 
 

• Snapshot Global: Pasar ekuitas AS turun dari rekor tertinggi setelah 

rilisan laporan laba yang hasilnya bervariasi . ECB menjadi fokus utama 

setelah mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah tetapi 

mengisyaratkan bahwa stimulus moneter mungkin akan ada. Namun, 

Presiden Draghi menyuarakan keprihatinannya tentang prospek 

pertumbuhan yang semakin buruk dan lebih buruk. Selain itu, ECB juga 

menyesuaikan kata-katanya pada perubahan inflasi dari sebelumnya “di 

bawah tapi hampir 2%” menjadi komitmen untuk simetri dengan tujuan 

inflasi , yang mencerminkan kemungkinan stimulus yang berkepanjangan. 

Namun, tidak jelas tentang sifat dan ukuran stimulus yang dapat 

diluncurkan. Pasar Asia kemungkinan akan tertekan hari ini setelah 

jatuhnya mitra mereka di AS. Perhatian akan ditujukan pada rilisan data 

US 2Q 2019 GDP nanti dengan ekpestasi konsesnsus mengalami 

perlambatan menjadi 1,8% dari 3,1% pada kuartal sebelumnya. Namun, 

konsensus juga berharap bahwa pertumbuhan konsumsi pribadi dapat 

meningkat menjadi 4,0% dari 0,9% pada 1Q 2019. Rilis data penting 

lainnya hari ini termasuk PCE inti AS, PPI Prancis, dan indeks harga impor 

Jerman. 

 

• Indonesia: Deputi Gubernur Bank Indonesia Baru (BI) Destry Damayanti 

mengatakan bahwa pelonggaran kebijakan moneter global akan 

berlangsung cukup lama dan ia berpikir ruang untuk pelonggaran akan 

cukup panjang, akan berlanjut untuk beberapa waktu untuk Indonesia. Dia 

menyatakan bahwa dia percaya bahwa suku bunga global yang lebih 

rendah juga akan mendorong uang ke pasar negara berkembang 

mengingat bahwa investor bisa mencari imbal hasil tinggi. Mengenai 

melakukan reformasi ekonomi, beliau kemudian menambahkan bahwa ini 

sebenarnya waktu untuk melipatganda ketika negara mendapat manfaat 

dari situasi yang tenang. Pandangan kami adalah bahwa kami berharap 

Bank Indonesia mungkin akan memotong suku bunga acuan hanya 

dengan 25bps untuk 2019, menjadikannya pelonggaran total 50bps tahun 

ini. 

 

Analisa Sekilas 
 

• FX: USD menguat semalam dengan nilai DXY ditutup lebih tinggi sebesar 

0,09%.   

 

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

sebesar 0,14%.   
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Indikator Pasar Keuangan (Indonesia) 
 

USD-IDR 13977 EUR-USD 1,1147 Index Nilai Indeks/Harga Nett 

EUR-IDR 15556,02 GBP-USD 1,2458 DJIA 27140,98 -128,99

GBP-IDR 17432,71 USD-JPY 108,63 Nasdaq 8238,54 -82,96

JPY-IDR 129,30 AUD-USD 0,6951 Nikkei 225 21756,55 46,98

AUD-IDR 9734,77 NZD-USD 0,6664 STI 3381,26 12,82

CAD-IDR 10641,81 USD-CAD 1,3165 KLCI 1656,58 4,17

SGD-IDR 10234,44 USD-CHF 0,9909 JCI 6401,37 16,38

MYR-IDR 3397,22 USD-NOK 8,6757 Baltic Dry 2014,00 0,00

Tenor Suku Bunga (%) Tenor

O/N 5,90 1Y

1 Minggu 5,96 2Y

1 Bulan 6,12 5Y

3 Bulan 6,42 10Y

6 Bulan 6,68 15Y

12 Bulan 6,84 20Y

JIBOR (Rupiah) Obligasi Pemerintah (Govt Bonds)

Nilai Mata Uang Bursa Saham dan Komoditas

7,53

7,75

Imbal Hasil (%)

6,27

6,35

6,63

7,19

 
                                    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). 
 

 
 
 

 


