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Rupiag Melemah Lagi, karna Perang Dagang AS-China
Rabu, 15 Mei 2019 13:04 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Nilai tukar rupiah melemah
tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu pekan ini.

Ketegangan perang dagang antara AS dan China serta rilis data neraca perdagangan April 2019 membayangi laju nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Rabu (15/5/2019), rupiah melemah tipis empat poin dari posisi 14.444
per dolar AS pada Selasa 14 Mei 2019 menjadi 14.448 per dolar AS pada 15 Mei 2019.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,07 persen menjadi 14.445 per dolar AS dari penutupan
kemarin di kisaran 14.434 per dolar AS.

Pada Rabu siang, rupiah masi di kisaran 14.445 per dolar AS. Sepanjang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.437-14.452 per dolar
AS.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menuturkan, ketegangan perang dagang AS dan China berlanjut masih menekan laju
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apalagi indeks dolar AS masih tetap menguat terhadap mata uang utama lainnya
sehingga menekan laju nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Selain itu, ada faktor musiman seiring perusahaan multinasional membayar dividen sehingga membutuhkan dolar AS. Ditambah
pembayaran utang perusahaan sehingga menambah tekanan terhadap rupiah.

Meski demikian, Josua menuturkan, Bank Indonesia (BI) akan tetap berada di pasar dan tidak membiarkan rupiah jauh dari
fundamentalnya.

"Sentimen eksternal kurang mendukung. Ada seasonal factor seiring permintaan dolar untuk dividend an pembayaran utang jadi
situasi kurang baik. Namun, BI akan tetap di pasar valas dan obligasi denga masuk di pasar surat utang negara (SUN).

Sedangkan sentimen neraca perdagangan, menurut Josua belum akan terlalu pengaruhi. Pelaku pasar memang akan respons data
neraca perdagangan tetapi sentimen eksternal lebih dominasi pergerakan rupiah.

Josua pun memperkirakan, rupiah akan bergerak di kisaran 14.400-14.500 per dolar AS pada Rabu pekan ini.

(Sumber: liputan6.com)

