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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali mencatatkan pelemahan lebih dari 3% seiring
dengan Bursa Saham Asia ditengah meningkatnya kekhawatiran
investor mengenai dampak pandemi virus corona terhadap
ekonomi global. Nilai tukar rupiah mecatatkan pelemahan
terhadap AS Dollar.  Bursa Saham AS berakhir di zona positif. 

FX
IDR melemah terhadap USD pada hari Kamis kemarin seiring risk off tone di pasar yang membuat USD menguat setelah
data perekonomian US seperti Retail Sales dan Empire State Manufacturing dilaporkan lebih buruk dari ekspektasi
sehingga menambah kekhawatiran pelaku pasar akan dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian. Spot
ditutup di 15,700-15,750 kemarin dan pagi ini dibuka di 15550 – 15650.
Euro melemah pada hari Kamis menyusul investor yang beralih pada asset safe heaven USD setelah rilis data Jobless 
Claim US sebesar 5.245 juta yang menambah rekor klaim tunjuangan pengangguran AS menjadi 22 juta orang dalam
sebulan terakhir. USD terus menguat akibat krisis pandemi virus corona meskipun sempat melemah pada akhir Maret
lalu karena Federal Reserve US mengeluarkan serangkaian langkah-langkah untuk mendukung perekonomian. 
USD menguat 0.45% ke level 100.08, level tertingginya terhadap majors currency dalam satu minggu terakhir. Data Retail 
Sales, Manufacturing, dan penurunan harga minyak membawa perekonomian mencapai posisi terendah dalam 18 tahun
terakhir dan memperkuat dolar secara keseluruhan. Ekonom menilai ekonomi saat ini dalam kondisi resesi, melihat
penurunan yang tajam pada kuartal pertama.
GBP sedikit melemah terhadap USD pada hari Kamis kemarin akibat pemerintah Inggris memberikan pernyataan bahwa
wabah virus corona baru mulai memuncak. Meski demikian pemerintah masih menganggap kebijakan lockdown terlalu
dini untuk dilakukan. Pemerintah Inggris saat ini sedang membahas peninjauan langkah-langkah social distancing dengan
kemungkinan lockdown selama 3 minggu.

Pasar Obligasi
Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dalam denominasi IDR (FR) naik kemarin menyusul aksi jual investor yang
berpindah ke aset safe haven setelah data perekonomian US dilaporkan lebih buruk dari ekspektasi dan turunnya harga
minyak mentah mencapai level di bawah USD 20 per barel. Imbal hasil obligasi benchmark FR81 (5 th) naik sebesar 10
bps sedangkan FR82 (10 tahun) naik sebesar 9 bps.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis, 16/04, IHSG mencatatkan pelemahan sebesar -3.141% dan berakhir pada level 
4,480.61. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat
dari pelemahan IDX30 (-4.72%) yang lebih dalam daripada pelemahan IHSG pada penutupan Kamis sore. Seluruh
sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Consumer Goods Industry melemah sebanyak -
3.96%, Miscellaneous Industry turun sebesar -3.92% dan sektor Finance melemah sebesar -3.48%. Investor Asing lanjut
mencatatkan net sell sebesar Rp. 1194.73 Miliar. 
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona negatif tertekan dengan kekhawatiran investor terhadap dampak virus 
corona terhadap ekonomi global. 
Di sisi lain, Bursa Saham Amerika Serikat berhasil mencatatkan penguatan setelah Presiden Trump meluncurkan
pendoman pelonggaran Lockdown sebagai langkah untuk mendorong kembali perekonomian. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

15-Apr 16-Apr 15-Apr

Indonesia IDR 10yr 7.84 7.93 7.84

Indonesia USD 10yr 3.37 3.34 3.37

US Treasury 10yr 0.63 0.63 0.63

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

BI 7-Day RRR 4.50 2.96 0.10

FED RATE 0.25 1.50 (0.40)

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4.5997 0.2135

1 Mth 4.8008 0.7508

3 Mth 4.9014 1.1349

6 Mth 5.1135 1.1501

1 Yr 5.3092 1.0141

Bursa Saham Dunia

15-Apr 16-Apr %Change

IHSG 4,625.91 4,480.61 (3.14)

LQ 45 694.44 662.69 (4.57)

S&P 500 (US) 2,783.36 2,799.55 0.58 

Dow Jones (US) 23,504.35 23,537.68 0.14 

Hang Seng (HK) 24,145.34 24,006.45 (0.58)

Shanghai Comp (CN) 2,811.17 2,819.94 0.31 

Nikkei 225 (JP) 19,550.09 19,290.20 2.02 

DAX (DE) 10,279.76 10,301.54 0.21 

FTSE 100 (UK) 5,597.65 5,628.43 0.55 

Cross Currencies

16-Apr-20 17-Apr-20 % Change

USD/IDR 15850 15650 (1.26)

EUR/IDR 17248 17009 (1.38)

JPY/IDR 146.89 145.28 (1.10)

GBP/IDR 19783 19577 (1.04)

CHF/IDR 16384 16161 (1.36)

AUD/IDR 9964 9972 0.08 

NZD/IDR 9451 9406 (0.48)

CAD/IDR 11221 11165 (0.50)

HKD/IDR 2045 2019 (1.27)

SGD/IDR 11108 10998 (0.99)

Major Currencies

16-Apr-20 17-Apr-20 % Change

EUR/USD 1.0884 1.0868 (0.15)

USD/JPY 107.90 107.72 (0.17)

GBP/USD 1.2482 1.2509 0.22 

USD/CHF 0.9673 0.9687 0.14 

AUD/USD 0.6287 0.6373 1.36 

NZD/USD 0.5962 0.6010 0.81 

USD/CAD 1.4124 1.4020 (0.74)

USD/HKD 7.7514 7.7514 (0.00)

USD/SGD 1.4270 1.4225 (0.32)
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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
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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
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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,
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Kurs USD/IDR | 15650 | Kurs EUR/USD | 1.0868 |
IHSG per 16 April 2020| 4,480.61|
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