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HIGHLIGHT NEWS:
Bursa Saham Wall Street kembali mencatatkan rekor tertinggi pada
senin, Hal ini didukung karena peningkatan yang kuat dalam
pertumbuhan pekerjaan di AS terutama pada sektor jasa.  IHSG 
diitutup melemah -41 poin dikarenakan sentimen negatif terhadap
kinerja BUMN Karya dan aksi jual investor asing yang masih terjadi
sepanjang perdagangan kemarin. 
Mata uang majors menguat terhadap USD semalam menyusul
optimisme akan pemulihan ekonomi AS setelah data sektor jasa di AS 
dilaporkan lebih baik dari ekspektasi.

FX
Mata uang majors menguat terhadap USD semalam menyusul optimisme akan pemulihan ekonomi AS setelah
data sektor jasa di AS dilaporkan lebih baik dari ekspektasi. Penguatan mata uang majors juga didukung oleh
turunnya imbal hasil obligasi AS seri tahun ke level 1.70%. Hari ini pelaku pasar akan menantikan hasil rapat bank
sentral Australia (RBA) dimana suku bunga diprediksi akan bertahan di 0.1%.
Pada perdagangan di hari Senin kemarin, spot USD/IDR tidak banyak bergerak pasca rilis data tenaga kerja AS di
hari Jumat lalu dan bergerak pada range 14,520-14,545 dan ditutup pada level 14,535-14,545. Pagi ini spot
USD/IDR dibuka pada level 14,500-14,530.
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Pasar Obligasi
Pada perdagangan hari Senin kemarin, obligasi FR tidak banyak bergerak pasca rilis data tenaga kerja US hari
Jumat Minggu lalu. Imbal hasil turun obligasi seri 10 tahun (FR87) turun sebesar 10 bps dibanding pentutupan
sebelumnya. Perdagangan relatif sepi dimana pergerakan harga hanya terlihat pada obligasi seri 10 tahun saja.

Pasar Saham
Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah -41 poin ke level 5.970,29 pandangan negatif mantan
menteri BUMN Dahlan Iskan terhadap saham BUMN Karya mendorong investor untuk melakukan aksi jual pada
saham konstruksi dan juga berlanjutnya aksi jual investor asing pada saham perbankan berkapitalisasi besar
menjadi katalis negative yang menekan pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin. Investor asing mencatatkan
penjualan bersih (foreign net sell) sebesar 593.7 miliar, sektor keuangan terkoreksi -13 poin (0.94%) dan sektor
properti terkoreksi -5 poin (-1.50%) menjadi contributor terbesar .
Sebagian Pasar Saham Asia pada perdagangan kemarin ditutup dikarenakan libur peringatan paskah seperti
Hongkong dan China, sedangkan indeks Korea Selatan (KOSPI) menguat +0.40% ke level 3,133.19 penguatan
tersebut terjadi karena adanya penguatan kenaikan pada wall street yang di dorong oleh release data pekerjaan
AS yang lebih baik dari ekspektasi pasar.
Bursa Saham Wall Street kembali mencatatkan rekor tertinggi pada senin, didukung karena peningkatan yang
kuat dalam pertumbuhan pekerjaan di AS terutama pada sektor jasa, sehingga menimbulkan ekspektasi pasar
terhadap proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari pandemi covid-19.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

1-Apr 5-Apr %Change

Indonesia IDR 10yr 6.66 6.61 (0.83)

Indonesia USD 10yr 2.55 2.55 0.00 

US Treasury 10yr 1.67 1.70 1.80 

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

BI 7-Day RRR 3.50 1.37 0.08

FED RATE 0.25 1.70 0.40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0849

1 Mth 3.5588 0.1104

3 Mth 3.7544 0.1998

6 Mth 3.9394 0.2013

1 Yr 4.1431 0.2805

Bursa Saham Dunia

1-Apr 5-Apr %Change

IHSG 6,011.46 5,970.29 (0.68)

LQ 45 901.86 895.68 (0.69)

S&P 500 (US) 4,019.87 4,077.91 1.44 

Dow Jones (US) 33,153.21 33,527.19 1.13 

Hang Seng (HK) 28,938.74 - -

Shanghai Comp (CN) 3,466.33 - -

Nikkei 225 (JP) 29,388.87 30,089.25 2.38 

DAX (DE) 15,107.17 - -

FTSE 100 (UK) 6,737.30 - -

Cross Currencies

5-Apr- 6-Apr % Change

USD/IDR 14,535 14,515 (0.14)

EUR/IDR 17,109 17,145 0.21 

JPY/IDR 131.47 131.66 0.14 

GBP/IDR 20,119 20,179 0.30 

CHF/IDR 15,435 15,488 0.35 

AUD/IDR 11,082 11,103 0.18 

NZD/IDR 10,225 10,248 0.22 

CAD/IDR 11,569 11,589 0.17 

HKD/IDR 1,869 1,867 (0.12)

SGD/IDR 10,804 10,824 0.19 

Major Currencies

5-Apr- 6-Apr % Change

EUR/USD 1.1772 1.1811 0.34 

USD/JPY 110.56 110.26 (0.28)

GBP/USD 1.3843 1.3903 0.43 

USD/CHF 0.9417 0.9372 (0.47)

AUD/USD 0.7624 0.7649 0.32 

NZD/USD 0.7035 0.7061 0.36 

USD/CAD 1.2564 1.2527 (0.29)

USD/HKD 7.7765 7.7755 (0.01)

USD/SGD 1.3453 1.3410 (0.32)

“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 | 14515 | Kurs EUR/USD | 1.1811 |
IHSG per 05 APR 2021|  5,970.29  |
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