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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan penguatannya pada penutupan
akhir pekan lalu.
Bursa Saham Asia berakhir di zona merah pada Senin (17/08) 
ditengah kekhawatiran investor atas tensi antara AS-China serta
ketidakpastian atas paket stimulus dari AS. 
Bursa Saham AS berakhir pada zona variatif pada 17/08 
dikarenakan beberapa sentimen negatif.

FX
USD kembali melanjutkan pelemahannya di perdagangan kemarin, nampaknya ada beberapa sentimen yang 
mempengaruhi pelamah USD terhadap mata uang utama beberapa hari kebelakang. Pertama terkait risiko yang timbul
akibat pemilu AS yang akan berlangsung di bulan November mendatang, yang kedua adalah terkait kekhawatiran pasar 
terhadap jumlah stimulus yang akan digelontorkan, karena jumlah yang terlalu kecil akan berakibat terhadap kegagalan
dalam mendorong pertumbuhan perekonomian AS. USD bergerak melemah hampir 2,8% terhadap mata uang utama
lain, sementara AUD menguat cukup signifikan setelah harga emas melambung hingga 2,03% di perdagangan kemarin, 
AUD menguat hingga level 0,7228 . Rupiah tidak diperdagangkan di sesi Senin kemarin dikarenakan libur Hari 
Kemerdekaan RI ke 75, di penutupan akhir minggu kemarin rupiah tertekan ke level 14.930 dipicu sentiment regional 
setelah data penjualan ritel Tiongkok yang memburuk. Posisi spot stabil di level 14.900-14.920 sebelum akhirnya ditutup
di level 14915-14925. Hari ini spot dibuka di 14.860 - 14.910.
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Pasar Obligasi
Imbal hasil INDOGB stabil di level 6,75% di akhir pekan kemarin menjelang libur akhir pekan panjang, pembeli dipasar
masih didominasi oleh bank lokal untuk memenuhi kebutuhan penempatan buku bank masing-masing sehingga
permintaan didominasi oleh seri 10 tahun kebawah. Untuk seri yang relatif lebih panjang pasar cukup sepi, investor asing
juga terlihat lebih memilih untuk melihat keadaan kedepan dikarenakan tidak banyak permintaan dan volatilitas yang
relatif kecil.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG berhasil mencatatkan penguatannya sebesar +0,161% dan berakhir
pada level 5.247,69. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham – saham besar
pilihan, terlihat dari penguatan IDX30 (+0,21) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada penutupan akhir pekan
lalu. Empat (4) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor
pertambangan sebesar +0,95%, industri barang konsumsi meningkat sebesar +0,58% dan sektor finansial mencatatatkan
kenaikan sebesar +0,46%. Sisa lima (5) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor perdagangan
turun sebesar -1,12%, sektor properti melemah -0,75% dan sektor pertanian mencatatkan pelemahan sebesar -0,43%.
Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 127,26 Miliar.
Bursa Saham Indonesia ditutup pada Senin , 17 Augustus 2020, dalam perayaan hari kemerdekaan Indonesia.
Bursa Saham Asia berakhir melemah pada perdagangan Senin (17/08) ditengah kekhawatiran investor atas
meningkatnya tensi perdagangan antara AS dan China dan ketidakpastian atas paket stimulus yang akan dikeluarkan
oleh parlemen AS.
Bursa Saham Wall Street berakhir variatif pada penutupan Senin (17/08), terbebani dengan kekhawatiran atas tensi
dagang AS-China serta negosiasi atas stimulus covid-19 yang masih berlanjut.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

13-Aug 14-Aug %Change

Indonesia IDR 10yr 6,72 6,72 0,03 

Indonesia USD 10yr 2,08 2,12 1,87 

US Treasury 10yr 0,72 0,71 (1,66)

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 3,9952 0,1096

1 Mth 4,0687 0,1515

3 Mth 4,3281 0,2704

6 Mth 4,5271 0,3325

1 Yr 4,7262 0,4609

Bursa Saham Dunia

13-Aug 14-Aug %Change

IHSG 5.239,25 5.247,69 0,16 

LQ 45 825,80 827,22 0,17 

S&P 500 (US) 3.373,43 3.372,85 (0,02)

Dow Jones (US) 27.896,72 27.931,02 0,12 

Hang Seng (HK) 25.230,67 25.183,01 (0,19)

Shanghai Comp (CN) 3.320,73 3.360,10 1,19 

Nikkei 225 (JP) 23.249,61 23.289,36 0,17 

DAX (DE) 12.993,71 12.901,34 (0,71)

FTSE 100 (UK) 6.185,62 6.090,04 (1,55)

Cross Currencies

14-Aug-20 18-Aug-20 % Change

USD/IDR 14.920 14.910 (0,07)

EUR/IDR 17.620 17.721 0,58 

JPY/IDR 139,47 141,01 1,10 

GBP/IDR 19.480 19.569 0,46 

CHF/IDR 16.397 16.460 0,39 

AUD/IDR 10.652 10.764 1,05 

NZD/IDR 9.752 9.759 0,06 

CAD/IDR 11.279 11.287 0,08 

HKD/IDR 1.925 1.924 (0,07)

SGD/IDR 10.866 10.909 0,40 

Major Currencies

14-Aug-20 18-Aug-20 % Change

EUR/USD 1,1810 1,1886 0,64 

USD/JPY 106,98 105,73 (1,17)

GBP/USD 1,3056 1,3125 0,53 

USD/CHF 0,9100 0,9059 (0,45)

AUD/USD 0,7140 0,7219 1,11 

NZD/USD 0,6537 0,6545 0,12 

USD/CAD 1,3228 1,3210 (0,14)

USD/HKD 7,7504 7,7503 (0,00)

USD/SGD 1,3732 1,3668 (0,47)

“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 | 14.910 | Kurs EUR/USD | 1,1886|
IHSG per 14 AUG 2020 | 5.247,69 |
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