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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan penguatannya ditengah
pelemahan nilai tukar rupiah.
Bursa Saham Asia berakhir variatif ditengah beberapa kabar
baik dari perkembangan virus corona dan sentimen negatif.
Bursa Saham AS berhasil mencatatkan penguatan didorong
ekspektasi pasar atas paket stimulus bantuan virus corona 
yang akan diluncurkan. 

FX
USD masih berada dibawah tekanan meskipun data klaim pengangguran awal yang dirilis oleh departemen 
tenaga kerja AS kemarin mencatatkan penurunan angka klaim terbesar dalam hampir dua bulan sebanyak 
249.000 menjadi 1,19 juta dalam pekan yang berakhir 1 Agustus. Fokus pasar akan tertuju pada data Non Farm 
Payroll yang akan dirilis hari ini. Sementara itu, dalam pertemuan kebijakan moneter kemarin, BOE 
mempertahankan suku bunga acuan nya sesuai dengan perkiraan pasar. Dalam komentar nya, Gubernur Bank 
Sentral Inggris, Andrew Bailey, menyatakan optimisme nya terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Inggris 
kedepannya dan akan memberikan stimulus lebih lanjut.
Kemarin, USDIDR dibuka dan diperdagangkan di level 14.550-14.600 dan kemudian naik ke level 14.580-14.610. 
Menjelang penutupan, spot naik dan ditutup di 14.620-14.630. Hari ini USDIDR di buka di level 14.600 – 14.650.
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Pasar Obligasi
Pasar obligasi relatif stabil kemarin walaupun tone risk on di pasar. Seri-seri benchmark 5 dan 10 tahun yang
paling banyak dicari, imbal hasil turun 1 bps masing-masing. Sementara itu, performa seri off the run seperti
FR78 dan FR71 mengungguli benchmark.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis, 06 Augustus 2020, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +0,99%
dan berakhir pada level 5.178,272. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada
saham-saham besar pilihan, terlihat dari penguatan IDX30 (+1,22%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG
pada penutupan perdagangan Kamis sore. Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada
zona hijau, dipimpin dengan penguatan dari aneka industri sebesar +2,83%, sektor pertambangan meningkat
sebesar +2,70% dan sektor perdagangan mencatatkan penguatan sebesar +1,96%. Investor Asing lanjut
mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 9,47 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir variatif ditengah kabar baik dari perkembangan vaksin virus corona dan
kesepakatan paket stimulus fiskal di AS. Beberapa sentimen negatif dari meningkatnya tensi AS-China dan data
ekonomi kuartal II yang kurang baik masih menjadi penekan Bursa Saham Asia.
Bursa Saham Wall Street berakhir pada zona hijau, ditengah ekspektasi pasar bahwa paket stimulus bantuan
virus corona akan segera diluncurkan, setelah anggota parlemen AS berjanji untuk terus berkerja untuk
memastikan paket bantuan virus corona dikeluarkan.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

05-Aug 06-Aug %Change

Indonesia IDR 10yr 6,74 6,73 (0,16)

Indonesia USD 10yr 2,07 2,04 (1,50)

US Treasury 10yr 0,55 0,54 (2,19)

Suku Bunga Bank Central Inflasi (yoy)* Inflasi (mom)*

BI 7-Day RRR 4,00 1,54 (0,10)

FED RATE 0,25 0,60 0,60

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3,9995 0,1110

1 Mth 4,1039 0,1535

3 Mth 4,3581 0,2420

6 Mth 4,5542 0,2984

1 Yr 4,7581 0,4435

Bursa Saham Dunia

05-Aug 06-Aug %Change

IHSG 5.127,05 5.178,27 1,00 

LQ 45 801,69 811,59 1,23 

S&P 500 (US) 3.327,77 3.349,16 0,64 

Dow Jones (US) 27.201,52 27.386,98 0,68 

Hang Seng (HK) 25.102,54 24.930,58 (0,69)

Shanghai Comp (CN) 3.377,57 3.386,46 0,26 

Nikkei 225 (JP) 22.514,85 22.418,15 (0,43)

DAX (DE) 12.660,25 12.591,68 (0,54)

FTSE 100 (UK) 6.104,72 6.026,94 (1,27)

Cross Currencies

6-Aug-20 7-Aug-20 % Change

USD/IDR 14.575 14.625 0,34 

EUR/IDR 17.304 17.358 0,31 

JPY/IDR 138,07 138,58 0,37 

GBP/IDR 19.142 19.211 0,36 

CHF/IDR 16.046 16.058 0,08 

AUD/IDR 10.493 10.571 0,74 

NZD/IDR 9.684 9.774 0,92 

CAD/IDR 10.985 10.979 (0,06)

HKD/IDR 1.881 1.887 0,34 

SGD/IDR 10.645 10.678 0,31 

Major Currencies

6-Aug-20 7-Aug-20 % Change

EUR/USD 1,1873 1,1868 (0,04)

USD/JPY 105,57 105,55 (0,02)

GBP/USD 1,3133 1,3136 0,02 

USD/CHF 0,9084 0,9108 0,26 

AUD/USD 0,7200 0,7228 0,39 

NZD/USD 0,6645 0,6683 0,57 

USD/CAD 1,3264 1,3321 0,43 

USD/HKD 7,7503 7,7503 0,00 

USD/SGD 1,3692 1,3696 0,03 

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen
maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam laporan ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang
mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam
laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan
terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada laporan ini bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari laporan ini yang bisa dianggap dan atau
untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen
keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat
keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang,
didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas
tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

*AUG-20

Kurs USD/IDR | 14.625 | Kurs EUR/USD | 1,1868 |
IHSG per 06 AUG 2020 |5.178,27|
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