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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan penguatan seiring dengan penguatan
mayoritas Bursa Saham AS, ditengah kenaikan tajam dari harga
minyak serta janji stimulus dari pemerintah AS. Bursa Saham AS 
ditutup melemah setelah laporan yang menunjukan hasil uji obat
virus corona yang kurang baik. Dollar AS terlihat melamah pada 
perdagangan Kamis, 23/04.

FX
Dolar AS sedikit melemah terutama pada jam perdagangan Eropa dimulai pada hari Kamis kemarin.
Fokus pasar saat ini beralih ke EUR yakni Uni Eropa yang membahas mengenai coronabond dan tanggapan terhadap 
gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi global virus corona.
Sementara itu Poundsterling tetap naik meskipun data flash PMI Inggris jauh di bawah estimasi yang bahkan sudah 
pestimistis. Sentimen positif di pasar terbentuk setelah disetujuinya stimulus tambahan dari pemerintah AS sebesar lebih 
dari 480 miliar Dolar AS. Paket stimulus ini difokuskan untuk membantu usaha kecil-menengah dalam menghadapi 
dampak pandemi virus corona. Dana stimulus tersebut akan diarahkan ke sektor kredit lunak, pinjaman darurat, rumah 
sakit, dll.
Sebagian besar mata uang Asia sedikit melemah pada hari Kamis kemarin di tengah kekhawatiran atas permintaan minyak 
yang sedikit dan ekspektasi data survei manufaktur dan jasa yang yang kurang bagus dari AS dan Zona Euro. Kemarin 
Spot dibuka pada 15.500-15.550 dan pertama diperdagangkan pada 15.550. Di sesi Eropa, spot turun lebih rendah lagi ke 
level 15.550-15.580 setelah Berita dari WPD Pharmaceutical mengumumkan adanya kandidat vaksin untuk virus corona. 
Sementara itu, JKSE naik 0,57% dan USDIDR ditutup pada 15.585-15.595. Hari ini USDIDR dibuka di 15500 – 15600.
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Pasar Obligasi
Obligasi pemerintah kemarin bergerak dengan volatilitas yang sangat rendah. Masih banyak investor yang mencari
obligasi dengan tenor 10 tahun. Pada hari ini akan ada lebih banyak isssuance untuk pemenuhan cadangan sekunder
bank.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis, 23/04, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +0.569% dan berakhir pada
level 4.593,55. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
penguatan sebesar +2.33% pada Consumer Goods Industry, Basic Industry and Chemical meningkat +2.05% dan
Miscellaneous Industry naik sebanyak +2.05%. Sisa tiga (3) sektor terlihat berakhir pada zona negatif, sektor Infrastructure
melemah -2.21%, sektor Property melemah -0.55% serta sektor Agriculture mengalami penurunan sebesar -0.26%.
Investor Asing masih melanjutkan net foreign outflow sebesar Rp. 243. 79 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona penguatan didorong dengan kenaikan tajam dari harga minyak mentah,
rilisnya laporan keuangan perusahaan di AS dan janji stimulus pemerintah AS untuk melindungi ekonomi dari dampak
pandemi virus corona.
Pada awal perdagangan, Bursa Saham AS terlihat mencatatkan penguatan didorong dengan data ekonomi AS yang
memberikan sinyal perbaikan. Menjelang penutupan, mayoritas bursa saham AS terlihat berakhir melemah setelah
sebuah laporan yang menunjukan gagalnya random sampling yang pertama pada pembuatan obat virus corona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

22-Apr 23-Apr %Change

Indonesia IDR 10yr 7,77 7,76 (0,10)

Indonesia USD 10yr 3,25 3,21 (1,23)

US Treasury 10yr 0,62 0,60 (2,75)

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 4,6000 0,1334

1 Mth 4,8000 0,5698

3 Mth 4,9052 1,0203

6 Mth 5,1150 0,9906

1 Yr 5,3115 0,9704

Bursa Saham Dunia

22-Apr 23-Apr %Change

IHSG 4.567,56 4.593,55 0,57 

LQ 45 682,40 684,72 0,34 

S&P 500 (US) 2.799,31 2.797,80 (0,05)

Dow Jones (US) 23.475,82 23.515,26 0,17 

Hang Seng (HK) 23.893,36 23.977,32 0,35 

Shanghai Comp (CN) 2.843,98 2.838,50 (0,19)

Nikkei 225 (JP) 19.137,95 19.429,44 1,52 

DAX (DE) 10.415,03 10.513,79 0,95 

FTSE 100 (UK) 5.770,63 5.826,61 0,97 

Cross Currencies

23-Apr-20 24-Apr-20 % Change

USD/IDR 15690 15600 (0.57)

EUR/IDR 16965 16798 (0.98)

JPY/IDR 145.63 144.94 (0.47)

GBP/IDR 19346 19261 (0.44)

CHF/IDR 16137 15966 (1.06)

AUD/IDR 9890 9911 0.21 

NZD/IDR 9314 9340 0.28 

CAD/IDR 11063 11080 0.15 

HKD/IDR 2024 2013 (0.58)

SGD/IDR 10990 10936 (0.49)

Major Currencies

23-Apr-20 24-Apr-20 % Change

EUR/USD 1.0813 1.0768 (0.42)

USD/JPY 107.75 107.63 (0.11)

GBP/USD 1.2330 1.2347 0.14 

USD/CHF 0.9724 0.9772 0.49 

AUD/USD 0.6304 0.6353 0.79 

NZD/USD 0.5936 0.5987 0.86 

USD/CAD 1.4179 1.4079 (0.71)

USD/HKD 7.7506 7.7509 0.00 

USD/SGD 1.4274 1.4265 (0.07)

“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 | 15600 | Kurs EUR/USD | 1.0768 |
IHSG per 23 April 2020| 4.593,55 |
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