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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan penguatannya dan 
mencatatkan net foreign inflow. 
Bursa Saham Asia berakhir variatif ditengah ketidakpastian
atas peluncuran stimulus baru dari Amerika Serikat.
Bursa Saham Wall Street berhasil mencatatkan penguatan
setelah beberapa kabar baik dari President Trump dan The 
Fed.

FX
Rabu kemarin AS merilis data inflasi dimana USD CPI YoY naik 1%, lebih tinggi dari ekspektasi 0,8%. Meski demikian
USD tidak mengalami penguatan berarti. Pagi ini EUR menguat hingga menembus level 1,1800. Sementara itu GBP 
bergerak sideways pasca rilis data GDP UK yang menyusut hingga 20,4% pada Q2 2020. Pelaku pasar masih menanti
paket stimulus yang akan dikeluarkan AS. 
Pada hari rabu USD menguat tipis karena lonjakan imbal hasil AS mendorongnya menguat terhadap yen Jepang, 
sementara NZD sempat mencapai level terendah satu bulan setelah bank sentral memperpanjang program pembelian
obligasi. 
Spot menembus level 14.800 hari ini meskipun Bank Sentral mencoba menawarkan spot di 14.650 pada awal
perdagangan. Pasar antar bank diperdagangkan antara 14.830-14.860 dan naik lebih jauh ke 14.885 sebelum waktu
makan siang. Di sesi Eropa, Rupiah terus tertekan didorong oleh arus ke luar negeri yang besar. Spot mencapai level 
14.890 di dekat waktu penutupan. Spot ditutup pada 14.880-14.890. Hari ini spot dibuka di 14.840-14.880.
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Pasar Obligasi
IDR melemah terhadap USD dan emas yang mengalami penurunan mendorong imbal hasil sedikit lebih tinggi untuk
INDOGB. Penerbitan baru FR87 mengungguli seri lainnya dan mendominasi permintaan retail. Benchmark FR82
diperdagangkan pada 6,74% -6,70%; Sementara FR87 baru dengan durasi 1 tahun lebih lama diperdagangkan pada
6,60% -6,55%. Di luar obligasi, likuiditas masih cukup besar untuk bank-bank lokal. Karenanya, bank-bank lokal masih
menawar off the run series. Kami melihat permintaan dari seri tenor 5-11 tahun.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Rabu, 12 Augustus 2020, IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0,834% dan
berakhir pada level 5.233,452. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh investor tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, terlihat dari kenaikan IDX30(+1,80%) yang mencapai dua kali lipat dari penguatan IHSG pada penutupan
kemarin sore. Lima (5) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
penguatan pada aneka industry sebesar +2,31%, sektor finansial mencatatkan peningkatan sebesar +2,22% dan sektor
property mengalami kenaikan sebesar +0,34%. Sisa empat (4) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif,
sektor pertambangan melemah sebesar -2,11%, sektor pertanian menurun sebesar -0,90%, industri barang konsumsi
dan industri dasar mecatatkan penurunan sebesar -0,06%. Investor Asing berhasil mecatatkan aksi pembelian bersih
sebesar Rp 142,86.
Bursa Saham Asia berakhir variatif pada penutupan kemarin sore ditengah keraguan pelaku pasar atas stimulus
tambahan yang akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Ketiga index Wall Street berhasil mencatatkan penguatan
setelah President Trump mengatakan AS akan membeli 100 juta dosis vaksin covid-19 dari Moderna dan The Fed
mendesak peluncuran stimulus tambahan untuk pemulihan ekonomi atas dampak dari pandemi corona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

11-Aug 12-Aug %Change

Indonesia IDR 10yr 6,73 6,70 (0,45)

Indonesia USD 10yr 2,03 2,10 3,70 

US Treasury 10yr 0,64 0,68 5,14 

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 3,9864 0,1113

1 Mth 4,0762 0,1641

3 Mth 4,3404 0,2535

6 Mth 4,5481 0,3369

1 Yr 4,7462 0,4581

Bursa Saham Dunia

11-Aug 12-Aug %Change

IHSG 5.190,17 5.233,45 0,83 

LQ 45 812,30 825,22 1,59 

S&P 500 (US) 3.333,69 3.380,35 1,40 

Dow Jones (US) 27.686,91 27.976,84 1,05 

Hang Seng (HK) 24.890,68 25.244,02 1,42 

Shanghai Comp (CN) 3.340,29 3.319,27 (0,63)

Nikkei 225 (JP) 22.750,24 22.843,96 0,41 

DAX (DE) 12.946,89 13.058,63 0,86 

FTSE 100 (UK) 6.154,34 6.280,12 2,04 

Cross Currencies

12-Aug-20 13-Aug-20 % Change

USD/IDR 14.850 14.880 0,20 

EUR/IDR 17.401 17.578 1,02 

JPY/IDR 139,18 139,52 0,24 

GBP/IDR 19.343 19.443 0,52 

CHF/IDR 16.154 16.344 1,18 

AUD/IDR 10.578 10.682 0,98 

NZD/IDR 9.719 9.800 0,84 

CAD/IDR 11.133 11.241 0,97 

HKD/IDR 1.916 1.920 0,19 

SGD/IDR 10.800 10.854 0,50 

Major Currencies

12-Aug-20 13-Aug-20 % Change

EUR/USD 1,1718 1,1815 0,83 

USD/JPY 106,70 106,65 (0,05)

GBP/USD 1,3026 1,3067 0,31 

USD/CHF 0,9194 0,9102 (1,00)

AUD/USD 0,7124 0,7179 0,77 

NZD/USD 0,6544 0,6586 0,64 

USD/CAD 1,3336 1,3237 (0,74)

USD/HKD 7,7502 7,7512 0,01 

USD/SGD 1,3749 1,3710 (0,28)

“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.”
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Kurs USD/IDR | 14.880 | Kurs EUR/USD | 1,1815 |
IHSG per 12 AUG 2020 | 5.233,45 |
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