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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali mencatatkan pelemah ditengah pelemahan Bursa 
Saham Asia. 
Meningkatnya jumlah korban jiwa akibat covid-19 serta kembali
diberlakukan kembali lockdown membawa Bursa Saham Asia ke
zona negatif. Bursa Saham AS berakhir pada zona positif didorong
dengan optimisme pasar bahwa kongres akan meloloskan paket
bantuan ekonomi.
USD kembali melemah ke level terendah pada hari Selasa.

FX
USD kembali melemah ke level terendah pada hari Selasa di tengah data yang beragam dan ekspektasi Federal 
Reserve akan terus menunjukkan bahwa likuiditas tetap terbuka lebar untuk mendukung ekonomi. 
Pasangan mata uang GBPUSD menguat cukup signifikan pada hari Selasa dikarenakan meningkatnya
kemungkinan kesepakatan Brexit yang didorong oleh komentar positif dari Menteri luar Negeri Irlandia, SImon
Coveney.
Kemarin USDIDR di tutup di level 14170, dan hari ini di buka di level indikasi 14170, sama seperti penutupan
kemarin.
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Pasar Obligasi
Terlihat obligasi jangka pendek banyak investor yang melakukan aksi jual. Imbal hasil obligasi tenor 5 tahun
naik sekitar 10bps dalam sehari. FR81 dan FR86 diperdagangkan dengan imbal hasil lebih rendah dan
kebanyakan investor merupakan investor asing. Sedangkan aliran uang masuk untuk pembelian obligasi baik
investor lokal maupun asing masih mencari obligasi tenor jangka panjang terutama obligasi 15 tahun dan 20
tahun. Obligasi 10 tahun netral di area 6.10%. Imbal hasil obligasi 5 tahun naik 10bps, sementara imbal hasil
obligasi 10-20 tahun turun lebih rendah 1-5bps.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pertengahan minggu ini, IHSG mencatatkan pelemahan tipis sebesar -0.04% dan
berakhir pada level 6,010.13. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona
negatif, sektor properti mencatatkan pelemahan sebesar -1.06%, industri barang konsumsi mencatatkan
penurunan sebesar -1.03% dan sektor perdagangan, servis dan investasi mencatatkan pelemahan sebesar -
0.79%. Hanya aneka industri dan sektor infrastruktur yang mencatatkan penguatan sebesar +3.92% dan
+2,05%. Investor Asing kembali mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 852.14 Miliar.
Bursa saham Asia berakhir ke zona merah pada perdagangan hari Selasa (15/12) karena khawatir dengan
lonjakan angka kematian covid-19 serta penguncian wilayah membayangi optimisme dimulainya vaksinasi.
Meskipun data produksi industri China yang tumbuh sesuai dengan perkiraan di periode November.
Bursa saham Wall Street ditutup naik tajam, Selasa (15/12), karena sentimen dari optimisme mengenai
Kongres bakal meloloskan paket bantuan ekonomi lainnya.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

14-Dec 15-Dec %Change

Indonesia IDR 10yr 6.09 6.08 (0.07)

Indonesia USD 10yr 1.86 1.86 0.11 

US Treasury 10yr 0.89 0.91 1.68 

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.59 0.28

FED RATE 0.25 1.20 0.20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0983

1 Mth 3.8039 0.1531

3 Mth 4.0558 0.2193

6 Mth 4.2558 0.2471

1 Yr 4.4539 0.3349

Bursa Saham Dunia

14-Dec 15-Dec %Change

IHSG 6,012.52 6,010.13 (0.04)

LQ 45 941.18 946.73 0.59 

S&P 500 (US) 3,647.49 3,694.62 1.29 

Dow Jones (US) 29,861.55 30,199.31 1.13 

Hang Seng (HK) 26,389.52 26,207.29 (0.69)

Shanghai Comp (CN) 3,369.12 3,367.23 (0.06)

Nikkei 225 (JP) 26,732.44 26,687.84 (0.17)

DAX (DE) 13,223.16 13,362.87 1.06 

FTSE 100 (UK) 6,531.83 6,513.32 (0.28)

Cross Currencies

15-Dec 16-Dec % Change

USD/IDR 14170 14170 0.00 

EUR/IDR 17234 17221 (0.07)

JPY/IDR 136.20 136.76 0.41 

GBP/IDR 18912 19052 0.74 

CHF/IDR 15989 15995 0.04 

AUD/IDR 10681 10703 0.21 

NZD/IDR 10035 10050 0.15 

CAD/IDR 11108 11156 0.43 

HKD/IDR 1828 1828 0.01 

SGD/IDR 10619 10630 0.10 

Major Currencies

15-Dec 16-Dec % Change

EUR/USD 1.2162 1.2153 (0.07)

USD/JPY 104.04 103.62 (0.41)

GBP/USD 1.3346 1.3446 0.75 

USD/CHF 0.8863 0.8860 (0.03)

AUD/USD 0.7537 0.7554 0.23 

NZD/USD 0.7082 0.7093 0.15 

USD/CAD 1.2757 1.2702 (0.43)

USD/HKD 7.7525 7.7517 (0.01)

USD/SGD 1.3344 1.3331 (0.10)

“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 | 14170 | Kurs EUR/USD | 1.2153 |
IHSG per 15 DES 2020 | 6,010.13 |
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