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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahkan relinya pada hari ke-empat
perdagangan.
Nilai tukar rupiah melemah terhadap AS Dolar. 
Bursa Saham Asia berakhir variatif, ditengah penantian pidato
Jerome Powell, Gubernur The Fed. 
Bursa Saham AS berhasil mempertahankan penguatannya pasca
pidato Jerome Powell yang menyampaikan rencana The Fed 
untuk mempertahankan suku bunga rendah.

FX
USD sempat melemah terhadap mata uang lainnya namun kembali menguat setelah pidato Powell. Dalam pidato
virtualnya untuk simposium di Jackson Hole, Kamis (27/08) malam, Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa
ada sebuah langkah pembaharuan dalam kebijakan bank sentral yang menyetujui kebijakan penargetan inflasi rata-rata. 
Artinya, bank sentral AS itu akan membiarkan inflasi bergerak sedikit lebih tinggi daripada target 2 persen selama
beberapa waktu. Namun demikian, suku bunga masih akan dipertahankan di kisaran nol.
Sementara itu, ketegangan AS-China membatasi kenaikan pasar saham. Pada hari kemarin, arus keluar obligasi dan 
pembelian akhir bulan membuat harga USDIDR tetap tinggi. Saat makan siang, Bank Sentral mengintervensi menjadi
14.695. Namun, pasar masih kekurangan dolar dan masih tetap membeli. Sehingga spot naik lebih tinggi menjadi 14.730. 
Menjelang penutupan pasar, BI kembali turun tangan, tetapi kali ini berhasil. Spot turun menjadi 14.670 karena sebagian
besar mata uang menguat terhadap dolar. JKSE naik 0,58% dan kemarin spot ditutup pada 14.675-14.685.
Hari ini spot dibuka di 14.680 - 14.720.
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Pasar Obligasi
Kemarin merupakan hari yang cukup tenang dimana pasar didominasi oleh para penjual obligasi. Para penjual
mengambil untung sebagian besar obligasi tenor pendek. Obligasi tenor 10 tahun diperdagangkan dengan imbal hasil
turun pada 6,80% dan berada di level tersebut cukup lama. Sedangkan obligasi tenor 5 tahun diperdagangkan dengan
imbal hasil 5,55% dan tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya. Obligasi dengan tenor Panjang terlihat
sedikit diperdagangkan. Obligasi tenor 15 tahun dan 20 tahun berkinerja tidak begitu bagus kemarin karena kedua
obligasi tersebut imbal hasilnya naik sekitar 5-6bps. Arus penjualan dan pembelian didominasi oleh investor lokal.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis (27/08), IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0,583% dan berakhir pada
level 5.371,47. Empat (4) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
penguat di sektor finansial sebesar +1,36%, industri dasar meningkat +0,68% dan industri barang konsumsi mencatatkan
penguatan sebesar +0,67%. Lima (5) sektor lainnya berakhir pada zona negatif, aneka industri melemah -0,87%, sektor
pertanian mencatatkan penurunan sebesar -0,74% dan sektor infrastruktur melemah -0,54%. Investor Asing kembali
mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 224,75 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir variatif pada penutupan kemarin sore, ditengah sikap investor yang menunggu pidato dari
Gubernur The Fed, Jerome Powell.
Bursa Saham Wall Street berhasil mempertahankan penguatanya pasca pidato Jerome Powell yang menyampaikan
rencana The Fed untuk mempertahankan suku bunga rendah.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

26-Aug 27-Aug %Change

Indonesia IDR 10yr 6,72 6,74 0,39 

Indonesia USD 10yr 2,15 2,14 (0,28)

US Treasury 10yr 0,69 0,75 9,30 

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

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

FED RATE 0,25 1,00 0,60

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3,9985 0,1136

1 Mth 4,0646 0,1564

3 Mth 4,3150 0,2559

6 Mth 4,5131 0,3073

1 Yr 4,7112 0,4459

Bursa Saham Dunia

26-Aug 27-Aug %Change

IHSG 5.340,33 5.371,47 0,58 

LQ 45 849,52 852,67 0,37 

S&P 500 (US) 3.478,73 3.484,55 0,17 

Dow Jones (US) 28.331,92 28.492,27 0,57 

Hang Seng (HK) 25.491,79 25.281,15 (0,83)

Shanghai Comp (CN) 3.329,74 3.350,11 0,61 

Nikkei 225 (JP) 23.290,86 23.208,86 (0,35)

DAX (DE) 13.190,15 13.096,36 (0,71)

FTSE 100 (UK) 6.045,60 5.999,99 (0,75)

Cross Currencies

27-Aug-20 28-Aug-20 % Change

USD/IDR 14.690 14.720 0,20 

EUR/IDR 17.379 17.409 0,17 

JPY/IDR 138,55 137,87 (0,49)

GBP/IDR 19.401 19.446 0,23 

CHF/IDR 16.171 16.195 0,15 

AUD/IDR 10.625 10.700 0,71 

NZD/IDR 9.742 9.786 0,45 

CAD/IDR 11.171 11.223 0,47 

HKD/IDR 1.895 1.899 0,21 

SGD/IDR 10.753 10.780 0,25 

Major Currencies

27-Aug-20 28-Aug-20 % Change

EUR/USD 1,1830 1,1828 (0,02)

USD/JPY 106,03 106,77 0,70 

GBP/USD 1,3206 1,3211 0,03 

USD/CHF 0,9085 0,9089 0,04 

AUD/USD 0,7233 0,7270 0,52 

NZD/USD 0,6631 0,6648 0,25 

USD/CAD 1,3151 1,3115 (0,27)

USD/HKD 7,7503 7,7501 (0,00)

USD/SGD 1,3662 1,3656 (0,04)

“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 | 14.720 | Kurs EUR/USD | 1,1828 |
IHSG per 27 AUG 2020 | 5.371,47 |
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