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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatan ditengah penguatan Bursa Saham
Asia. 
Optimisme pasar didorong dengan prospek vaksin covid-19, aktivitas
pabrik China yang meningkat serta ekspektasi dukungan fiskal dan moneter
global.
Bursa Saham AS berakhir menguat ditengah reli pasar saham dan sentimen
positif dari prospek rencana paket stimulus. 
Mata uang majors menguat terhadap USD seiring dengan kabar prospek
paket stimulus.

FX
Mata uang majors menguat terhadap USD menyusul berita bahwa sekelompok anggota parlemen Republican dan 
Democrat di AS menawarkan paket bantuan baru senilai $ 908 milliar. Pada hari yang sama, berita positif mengenai
Brexit yang mengindikasikan bahwa pembicaraan perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa sudah berada pada 
tahap akhir dan berpeluang diumumkan di akhir minggu ini membuat GBP menguat sampai ke level 1.3442, tertinggi
sejak September lalu. Sementara itu, dalam rapat keputusan kebijakan moneter RBA yang diadakan kemarin, suku
bunga acuan tidak berubah di 0.1% sesuai dengan consensus. Di perdagangan kemarin, USDIDR dibuka lebar di level 
14150-14190. Spot kemudian turun ke 14150 akibat lelang obligasi dan diperdagangkan antara 14150-14160 hingga
waktu makan siang. Spot kemudian bergerak naik di sesi Eropa dan diperddagangkan di 14170-14180 sampai
penutupan. USDIDR pagi ini di buka di level 14140-14170, dengan rentang perdagangan diperkirakan di 14100-14180.
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Pasar Obligasi
Lelang obligasi kemarin menarik total permintaan sebesar Rp 94.3T, sedikit lebih rendah dibandingkan lelang
sebelumnya Rp 104.68 T. Kemenkeu menerbitkan Rp 25.6 T dari total penawaran yang masuk. Imbal hasil turun
signifikan dari lelang terakhir terutama seri 20 tahun. Paska pengumuman hasil lelang, pasar sekunder naik karena
banyaknya permintaan yang tidak dipenuhi melalui lelang. Namun, beberapa aksi profit taking membuat penguatan
pasar obligasi sedikit tertahan. Hasil lelang adalah sebagai berikut:

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Selasa (01/12), IHSG kembali mencatatkan penguatan sebesar +2.001% dan berakhir
pada level 5,724.74. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, dimana terlihat dari penguatan IDX30 (+2.55%) dan LQ45 (+2.47%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG
pada penutupan kemarin sore. Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin
dengan penguatan sebesar +3.91% dari aneka industri, industri dasar & kimia meningkat sebesar +3.17% dan sektor
finansial mencatatkan penguatan sebesar +2.83%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp.
684.06 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir pada zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa sore ditengah dukungan dari
prospek vaksin covid-19 yang menjadi amunisi bagi pemulihan ekonomi global dari pandemi serta sentimen positif
dari aktivitas pabrik swasta di China yang meningkat dan ekspektasi dukungan fiskal dan moneter global.
Bursa saham Wall Street ditutup menguat, Selasa (01/12), karena reli saham dan sentimen positif dari sekelompok
anggota parlemen meluncurkan rencana stimulus USD908 miliar, yang mencakup lebih dari USD200 miliar dalam
pinjaman UKM Paycheck Protection Program.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

30-Nov 01-Dec %Change

Indonesia IDR 10yr 6.14 6.13 (0.16)

Indonesia USD 10yr 1.80 1.79 (0.17)

US Treasury 10yr 0.84 0.93 10.37 

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.44 0.07

FED RATE 0.25 1.20 0.00

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0951

1 Mth 3.8023 0.1430

3 Mth 4.0558 0.2323

6 Mth 4.2558 0.2545

1 Yr 4.4615 0.3356

Bursa Saham Dunia

30-Nov 01-Dec %Change

IHSG 5,612.42 5,724.74 2.00 

LQ 45 883.06 904.83 2.47 

S&P 500 (US) 3,621.63 3,662.45 1.13 

Dow Jones (US) 29,638.64 29,823.92 0.63 

Hang Seng (HK) 26,341.49 26,567.68 0.86 

Shanghai Comp (CN) 3,391.76 3,451.94 1.77 

Nikkei 225 (JP) 26,433.62 26,787.54 1.34 

DAX (DE) 13,291.16 13,382.30 0.69 

FTSE 100 (UK) 6,266.19 6,384.73 1.89 

Cross Currencies

01-Dec-20 02-Dec-20 % Change

USD/IDR 14175 14155 (0.14)

EUR/IDR 16936 17081 0.85 

JPY/IDR 135.86 135.53 (0.25)

GBP/IDR 18920 18979 0.32 

CHF/IDR 15616 15739 0.79 

AUD/IDR 10429 10429 0.01 

NZD/IDR 9954 9989 0.36 

CAD/IDR 10923 10932 0.11 

HKD/IDR 1829 1826 (0.15)

SGD/IDR 10584 10581 (0.03)

Major Currencies

01-Dec-20 02-Dec-20 % Change

EUR/USD 1.1948 1.2067 1.00 

USD/JPY 104.34 104.45 0.11 

GBP/USD 1.3348 1.3408 0.45 

USD/CHF 0.9078 0.8994 (0.93)

AUD/USD 0.7358 0.7368 0.14 

NZD/USD 0.7023 0.7057 0.48 

USD/CAD 1.2975 1.2948 (0.21)

USD/HKD 7.7519 7.7527 0.01 

USD/SGD 1.3393 1.3378 (0.11)

“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 | 14.155 | Kurs EUR/USD | 1.2067 |
IHSG per 01 DES 2020 | 5,724.74 |
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