China patok kurs tengah yuan terendah sejak 2008
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Ilustrasi: Karyawati menunjukkan mata uang Yuan di salah satu tempat penukaran valuta asing di Jakarta.
Yuan sebagai salah satu mata uang elite dunia mulai terimbas konflik dagang Amerika Serikat-China
(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Penetapan yang lebih rendah datang karena dolar AS menguat terhadap mata uang
utama saingannya
Shanghai (ANTARA News) - Bank sentral China menetapkan titik tengah yuan resmi di
tingkat terendah dalam lebih dari satu dekade pada Selasa, karena mata uang lokal tetap
di posisi kurang menguntungkan di tengah kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan
di dalam negeri dan prediksi penurunan lebih jauh di bulan-bulan mendatang.
Titik tengah yuan resmi ditetapkan pada 6,9574 per dolar pada Selasa, 197 basis poin
atau 0,28 persen lebih lemah dari tingkat sebelumnya 6,9377.
Penetapan yang lebih rendah datang karena dolar AS menguat terhadap mata uang utama
saingannya, didukung oleh tawaran safe haven di tengah kekhawatiran perdagangan
China-AS yang baru.
Baca juga: Akhir pekan yuan China melemah terhadap dolar AS

Bloomberg melaporkan bahwa AS sedang bersiap untuk mengumumkan tarif pada semua
impor China yang tersisa pada awal Desember, jika perundingan bulan depan antara
presiden Donald Trump dan Xi Jinping tak membuahkan hasil.
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Penetapan kurs Selasa, dipandu di angka terendah sejak 21 Mei, 2008, juga lebih lemah
dari perkiraan pasar. Itu 74 basis poin lebih lemah dari perkiraan Reuters di 6,9487 per
dolar AS.
Pada Senin (29/10), yuan menyelesaikan perdagangan domestik di posisi terlemah dalam
lebih dari satu dekade, menimbulkan spekulasi mengenai apakah bank sentral akan
mentolerir kemerosotan di luar level kunci 7 per dolar AS. Demikian laporan yang dikutip
dari Reuters.
Baca juga: Rupiah pagi melemah tembus Rp RP15.225
Dolar AS bertahan kuat di tengah sentimen global yang rapuh
Ini faktor penyebab rupiah menguat tipis awal pekan
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