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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG mencatatkan pelemahan seiring pelemahan Bursa Saham
Asia yang dikarenakan meningkatnya tensi antara AS dan 
China setelah Presiden Trump menandatangi perintah
eksekutif.
Bursa Saham AS berakhir berhasil menguat tipis ditengah
spekulasi tidak terjadinya kesepakatnya atas stimulus covid-19
serta meningkatnya tensi antara AS-China.

FX
USD menguat setelah data ketenagakerjaan AS Non-Farm Payroll mencatat penambahan sebesar 1,76 juta, 
melebihi ekspektasi kenaikan sebesar 1,6 juta dan angka pengangguran juga turun ke 10,2%. Penguatan USD juga 
didukung oleh komentar Presiden Donald Trump yang melarang transaksi dengan pemilik dua aplikasi populer asal
China, Wechat dan Tiktok. Rupiah berada di bawah tekanan sejak pembukaan jumat kemarin di mana pasar spot
diperdagangkan antara 14.640-14.680. Upaya Bank Sentral untuk membendung depresiasi rupiah dengan
menawarkan kurs spot murah di 14.570 berakhir sia-sia. Spot mencapai 14.700 medekati waktu makan siang. Bank 
Sentral kembali melakukan intervensi pada level 14.700 tetapi tidak mampu menurunkan harga jauh lebih rendah. 
Spot diperdagangkan antara 14.670-14.690 hingga pasar tutup. Spot ditutup pada 14.680-14.690. Pagi ini spot 
dibuka di level 14.730 – 14.760.
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Pasar Obligasi
Pelemahan rupiah dan data NFP jumat lalu meredam pergerakan INDOGB. Volume tetap rendah karena tidak ada
aliran masuk maupun keluar di INDOGB. Imbal hasil tidak berubah dibandingkan dengan penutupan sebelumnya.
Terdapat beberapa perdagangan di FR81 dan FR82 dalam level 5,9% dan 6,77%. Lelang minggu depan membuat
para investor enggan mengambil risiko besar di INDOGB. Akan ada seri baru pada lelang minggu depan yaitu FR86
dan FR87.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG mencatatkan pelemahan sebesar -0,664% dan berakhir pada
level 5.143,893. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona merah, sektor
infrastruktur melemah sebesar -1,73%, sektor properti mengalami penurunan sebesar -1,38% dan sektor
pertambanagan turun sebanyak -1,21%. Tiga (3) sektor berhasil berakhir pada zona hijau, dipimpin dengan sektor
perdagangan yang meningkat sebesar +1,15%, aneka industri naik sebesar +0,57% dan sektor pertanian mengalami
kenaikan sebesar +0,38%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 1.330,16 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona negatif ditengah meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan
China. Saham dari sektor teknologi di China mengalami penurunan yang cukup dalam pada akhir pekan lalu setelah
AS berencana untuk melarang semua transaksi yang berbasis WeChat dan semua penggunaan applikasi dari China
dalam 45 hari.
Bursa Saham Wall Street berhasil mencacatkan penguatan tipis meskipun adanya spekulasi bahwa tidak terjadi
kesepakatan atas stimulus $1 triliun AS Dollar serta meningkatnya tensi antara AS-China yang cukup
mengkhawatirkan.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

06-Aug 07-Aug %Change

Indonesia IDR 10yr 6,73 6,74 0,13 

Indonesia USD 10yr 2,04 2,03 (0,69)

US Treasury 10yr 0,54 0,56 5,22 

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 4,0008 0,1120

1 Mth 4,1039 0,1634

3 Mth 4,3619 0,2525

6 Mth 4,5573 0,3091

1 Yr 4,7581 0,4490

Bursa Saham Dunia

06-Aug 07-Aug %Change

IHSG 5.178,27 5.143,89 (0,66)

LQ 45 811,59 806,19 (0,67)

S&P 500 (US) 3.349,16 3.351,28 0,06 

Dow Jones (US) 27.386,98 27.433,48 0,17 

Hang Seng (HK) 24.930,58 24.531,62 (1,60)

Shanghai Comp (CN) 3.386,46 3.354,04 (0,96)

Nikkei 225 (JP) 22.418,15 22.329,94 (0,39)

DAX (DE) 12.591,68 12.674,88 0,66 

FTSE 100 (UK) 6.026,94 6.032,18 0,09 

Cross Currencies

6-Aug-20 10-Aug-20 % Change

USD/IDR 14.625 14.760 0,92 

EUR/IDR 17.358 17.408 0,29 

JPY/IDR 138,58 139,53 0,68 

GBP/IDR 19.211 19.293 0,42 

CHF/IDR 16.058 16.173 0,71 

AUD/IDR 10.571 10.580 0,09 

NZD/IDR 9.774 9.748 (0,27)

CAD/IDR 10.979 11.035 0,51 

HKD/IDR 1.887 1.904 0,92 

SGD/IDR 10.678 10.754 0,71 

Major Currencies

6-Aug-20 10-Aug-20 % Change

EUR/USD 1,1868 1,1795 (0,62)

USD/JPY 105,55 105,78 0,22 

GBP/USD 1,3136 1,3071 (0,49)

USD/CHF 0,9108 0,9129 0,23 

AUD/USD 0,7228 0,7168 (0,83)

NZD/USD 0,6683 0,6604 (1,18)

USD/CAD 1,3321 1,3376 0,41 

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

USD/SGD 1,3696 1,3726 0,22 

“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 | 14.760 | Kurs EUR/USD | 1,1795|
IHSG per 07 AUG 2020 |5.143,89|
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