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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan penguatan ditengah pelemahan pasar saham
global.
Bursa Saham HK mencatatkan pelemahan yang tajam dikarenakan izin
penggunaan vaksin covid-19 dan berita bahwa AS akan menerapkan
sanksi kepada sejumlah pejabat China, potensi meningkatnya
ketegangan geopolitik. Bursa Saham AS melemah ditengah kehawatiran
meningkatnya jumlah kasus baru covid-19 di AS. 
Mata uang majors melemah seiring kembali meningkatnya ketegangan
geopolitik. 

FX
Mata uang GBP terkoreksi cukup dalam terhadap USD, seiring langkah antisipasi para pelaku pasar menyikapi
proses Brexit Inggris-Eropa yang belum menemukan titik temu. PM Inggris Boris Johnson akan melakukan
kunjungan ke Brussels untuk bertemu pemimpin EU Ursula von Der Leyen untuk melakukan pembicaraan
mengenai hal ini. Mata uang majors melemah seiring kembali meningkatnya ketegangan hubungan bilateral 
negara AS-China akibat pencekalan AS terhadap 14 orang pejabat China. Kemarin USDIDR di tutup di lever 
14150, dan hari ini USDIDR di buka di level indikasi 14160.
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Pasar Obligasi
Obligasi pemerintah masih pada posisi yang solid dengan support yang kuat walau meningkatnya kasus covid-
19, dengan hadirnya vaksin covid di hari Minggu. Minat pasar agak bergeser ke seri dengan tenor 15 tahun -20
tahun. Harga obligasi di prediksi akan bergerak sideways menjelang hari libur 9 Des 2020 untuk Pilkada.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan awal pekan ini, IHSG kembali mencatatkan penguatan sebesar +2.070% dan
berakhir pada level 5,930.76. Aksi pembelian banyak dilkukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-
saham besar pilihan, terlihat dari penguatan IDX30 (+2.14%) dan LQ45 (+2.19%) yang lebih tinggi daripada
penguatan IHSG pada penutupan kemarin sore. Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir
pada zona hijau, dipimpin dengan penguatan sebesar +3.72% dari indusrti dasar & kimia, aneka industri
mencatatkan penguatan sebesar +2.45% dan sektor pertambangan mengalami kenaikan sebesar +2.14%.
Investor Asing kembali mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 432.81 Miliar.
Bursa saham Asia melemah pada akhir perdagangan hari Senin (07/12) dikarenakan pelemahan bursa
saham Hong Kong yang tajam. Pelemahan tersebut terjadi karena terkait izin penggunaan vaksin covid-19, dan
Reuters memberitakan bahwa AS bersiap menerapkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China sehingga hal
tersebut menjadi sorotan terjadi potensi ketegangan geopolitik.
Bursa saham Wall Street berakhir ke zona merah, Senin (07/12), karena kekhawatiran kenaikan kasus virus
covid-19 dan mencari petunjuk tentang stimulus fiskal tambahan

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

04-Dec 07-Dec %Change

Indonesia IDR 10yr 6.15 6.16 0.08 

Indonesia USD 10yr 1.86 1.87 0.21 

US Treasury 10yr 0.97 0.92 (4.45)

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.59 0.28

FED RATE 0.25 1.20 0.00

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0951

1 Mth 3.8039 0.1518

3 Mth 4.0596 0.2259

6 Mth 4.2577 0.2558

1 Yr 4.4577 0.3368

Bursa Saham Dunia

04-Dec 07-Dec %Change

IHSG 5,810.48 5,930.76 2.07 

LQ 45 916.25 936.32 2.19 

S&P 500 (US) 3,699.12 3,691.96 (0.19)

Dow Jones (US) 30,218.26 30,069.79 (0.49)

Hang Seng (HK) 26,835.92 26,506.85 (1.23)

Shanghai Comp (CN) 3,444.58 3,416.60 (0.81)

Nikkei 225 (JP) 26,751.24 26,547.44 2.02 

DAX (DE) 13,298.96 13,271.00 (0.21)

FTSE 100 (UK) 6,550.23 6,555.39 0.08 

Cross Currencies

07-Dec 08-Dec % Change

USD/IDR 14170 14165 (0.04)

EUR/IDR 17199 17155 (0.26)

JPY/IDR 136.23 136.14 (0.06)

GBP/IDR 19035 18931 (0.55)

CHF/IDR 15911 15902 (0.05)

AUD/IDR 10532 10517 (0.14)

NZD/IDR 9979 9976 (0.02)

CAD/IDR 11088 11073 (0.14)

HKD/IDR 1828 1828 (0.04)

SGD/IDR 10620 10595 (0.23)

Major Currencies

07-Dec 08-Dec % Change

EUR/USD 1.2137 1.2111 (0.21)

USD/JPY 104.02 104.05 0.03 

GBP/USD 1.3433 1.3364 (0.51)

USD/CHF 0.8906 0.8908 0.02 

AUD/USD 0.7431 0.7425 (0.08)

NZD/USD 0.7041 0.7043 0.03 

USD/CAD 1.2781 1.2793 0.09 

USD/HKD 7.7508 7.7510 0.00 

USD/SGD 1.3342 1.3369 0.20 

“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 | 14165 | Kurs EUR/USD | 1.2111 |
IHSG per 07 DES 2020 |5,930.76|
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