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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil melanjutkan relinya pada hari ketiga dan kompak
meguat dengan Bursa Saham Asia serta nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS, ditengah penantian investor dari hasil pertemuan The Fed. 
Laporan dari biofarmasi Gilead Science bahwa obat
eksperimentalnya dapat membantu pemulihan virus corona lebih
cepat, berhasil mendorong Bursa Saham AS dan Bursa Saham Eropa
ke zona positif.  

FX
Federal Reserve AS mempertahankan suku bunganya di level 0 persen - 0.25 persen. Melalui pengumuman hasil rapat
FOMC yang dirilis pada Kamis (30 April) pagi ini, bank sentral AS tersebut juga berikrar akan terus memperbaiki
perekonomian yang sedang terdampak pandemi. Pernyataan Powell, dalam video konferensi pers pasca pengumuman, 
terkesan tidak terlalu optimistis. 
Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat jatuh ke teritori negatif untuk pertama kalinya sejak 2014. The U.S. Bureau of 
Economic Analysis (BEA) pada hari Rabu (29 April) kemarin malam melaporkan, GDP AS Advanced untuk kuartal pertama
2020 anjlok ke -4.8 persen. Hasil tersebut lebih buruk daripada estimasi penurunan ke -4.0 persen.
Dolar AS yang sudah melemah dikarenakan data GDP nya, semakin melemah lagi menanggapi kebijakan The Fed dan 
statement Powell yang tak begitu menjanjikan
Kemarin spot dibuka pada 15.350-15.360 dengan penawaran datang dari bank sentral. Spot naik lebih tinggi ke 15.430 
karena antar bank menutup posisi mereka. Spot kemudian stabil di 15.400-15.410 hingga waktu makan siang. Di sesi Eropa, 
spot turun ke 15.380 karena banyaknya arus uang yang masuk. Dekat penutupan pasar, bank sentral mendorong lagi spot
ke 15.330. Sementara itu, JKSE ditutup naik 0,83% dan spot ditutup pada 15.330-15.380. Pada hari ini spot dibuka di 15200 –
15230.
AUD Graph

Pasar Obligasi
Kemarin diadakan greenshoe auction dimana bank-bank primary dealer dapat mengikuti lelang obligasi lagi. Total
penawaran yang masuk sebanyak 11.38T. Harga untuk FR81 dan FR82 ketika di akhir hari sedikit naik dikarenakan keduanya
hanya diserap sebanyak 60% dari total penawaran yang masuk.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pertengahan minggu ini, IHSG berhasil melanjutkan penguatannya sebesar +0.834% dan
berakhir pada level 4,567.323. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para investor tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, terlihat dari kenaikan IDX30(+1.46%) yang lebih tinggi dari pada kenaikan IHSG pada penutupan Rabu, 29/04.
Investor Asing masih mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 401.82 Miliar. Lima (5) dari sembilan (9) sektor yang
diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor infrastruktur meningkat +3.72%, sektor industri dasar
dan bahan kimia yang meningkat sebesar +2.79% dan industri barang konsumsi naik sebesar +1.81%. Sisa empat (4) sektor
yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor properti turun sebesar -1.07%, sektor aneka industri melemah
-0.70% dan sektor trade melemah -0.46%.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona positif didorong dengan rebound harga minyak mentah, laporan keuangan
perusahaan yang lebih baik dari pada perkiraan serta pelonggaran atas pembatasan dibeberapa negara.
Bursa Saham Wall Street terlihat berbalik ke ke zona positif setelah biofarmasi Gilead Science Inc. melaporkan bahwa obat
ekperimantalnya dapat menbantu pemulihan virus corona lebih cepat. Hal ini juga mendorong Bursa Saham Eropa ke zona
positif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

28-Apr 29-Apr %Change

Indonesia IDR 10yr 8,02 8,00 (0,26)

Indonesia USD 10yr 3,18 3,18 (0,06)

US Treasury 10yr 0,61 0,63 2,28 

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 0,1365

1 Mth 4,8008 0,4036

3 Mth 4,8969 0,7601

6 Mth 5,1065 0,8619

1 Yr 5,3062 0,9098

Bursa Saham Dunia

28-Apr 29-Apr %Change

IHSG 4.529,55 4.567,32 0,83 

LQ 45 671,17 680,46 1,39 

S&P 500 (US) 2.863,39 2.939,51 2,66 

Dow Jones (US) 24.101,55 24.633,86 2,21 

Hang Seng (HK) 24.575,96 24.643,59 0,28 

Shanghai Comp (CN) 2.810,02 2.822,44 0,44 

Nikkei 225 (JP) 19.771,19 - -

DAX (DE) 10.795,63 11.107,74 2,89 

FTSE 100 (UK) 5.958,50 6.115,25 2,63 

Cross Currencies

29-Apr-20 30-Apr-20 % Change

USD/IDR 15480 15230 (1.61)

EUR/IDR 16795 16552 (1.45)

JPY/IDR 145.29 142.76 (1.74)

GBP/IDR 19297 18974 (1.67)

CHF/IDR 15914 15630 (1.79)

AUD/IDR 10091 9967 (1.22)

NZD/IDR 9437 9331 (1.11)

CAD/IDR 11098 10977 (1.08)

HKD/IDR 1997 1965 (1.61)

SGD/IDR 10940 10793 (1.34)

Major Currencies

29-Apr-20 30-Apr-20 % Change

EUR/USD 1.0849 1.0868 0.18 

USD/JPY 106.55 106.69 0.13 

GBP/USD 1.2467 1.2458 (0.07)

USD/CHF 0.9727 0.9745 0.19 

AUD/USD 0.6520 0.6545 0.38 

NZD/USD 0.6096 0.6127 0.51 

USD/CAD 1.3949 1.3877 (0.52)

USD/HKD 7.7507 7.7503 (0.00)

USD/SGD 1.4151 1.4111 (0.28)

“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 | 15230 | Kurs EUR/USD | 1.0868|
IHSG per 29 April 2020| 4.567,323 |
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