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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG menguat ke posisi 6,118.40 mengikuti jejak bursa saham asia. 
Penguatan didorong oleh keputusan pemerintah untuk
menggratiskan vaksin kepada Masyarakat. Bursa saham Wall Street 
ditutup variatif, dengan harapan Federal  Reserve untuk mendukung
ekonomi dan kemajuan dalam negosiasi stimulus fiskal AS. 
Euro menguat di atas level 1.22 untuk pertama kalinya sejak 2018. 
USDIDR di tutup di level 14160, dan hari ini di buka di level indikasi
14155

FX
Rapat FOMC bank sentral AS memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunganya di 0% - 0.25% pada 
hari Kamis (17/November) pagi ini. The Fed mengindikasikan akan menjaga level suku bunga di kisaran nol
hingga tahun 2023, guna mendukung pemulihan ekonomi sembari menunggu efektivitas vaksin virus Corona.
Penguatan tersebut terhenti dikarenakan Inggris mengakui bahwa beberapa kemajuan" telah dibuat, tetapi
terus menyarankan tidak ada kesepakatan adalah hasil yang paling mungkin.
Euro menguat di atas level 1.22 untuk pertama kalinya sejak 2018, karena laporan output manufaktur kawasan
euro tercatat lebih baik dari perkiraan ekonom, menambah optimisme pemulihan ekonomi di kawasan itu
Kemarin USDIDR di tutup di level 14160, dan hari ini di buka di level indikasi 14155.
kemarin.
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Pasar Obligasi
Obligasi 30 tahun, masih merupakan favorit ritel menjadikan obligasi tersebut imbal hasilnya pertama kali
diperdagangkan di bawah 7%. Obligasi tenor 5 tahun imbal hasilnya naik karena sebagian besar investor
menjual dan membeli obligasi tenor jangka panjang.

Pasar Saham
Bursa saham Indonesia ditutup ke zona hijau, Rabu (16/12). Penguatan juga didorong oleh keputusan
pemerintah bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia menjadi faktor
pendorong lainnya bagi IHSG . IHSG naik +1,80% (+108 poin) ke posisi 6.118. Nilai transaksi di pasar saham
sebesar Rp22,27 triliun. Volume perdagangan sebanyak 366,85 juta lot saham. Investor asing melakukan
pembelian bersih sebesar Rp775,39 miliar.
Bursa saham Asia berakhir menguat pada perdagangan hari Rabu (16/12) karena harapan vaksin Covid-19 yang
efektif serta prospek stimulus fiskal AS menjadi sentimen positif bagi investor menjelang musim libur Natal.
Bursa saham Wall Street ditutup variatif, Rabu (16/12) di tengah janji terbaru Federal Reserve untuk
mendukung perekonomian dan kemajuan nyata dalam negosiasi stimulus fiskal AS. Indeks berbasis luas S&P
menguat 0,18% menjadi 3.701,17. Sedangkan Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,15%, menjadi
30.154,54.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

15-Dec 16-Dec %Change

Indonesia IDR 10yr 6.081 6.048 -0.01

Indonesia USD 10yr 1.864 1.858 -0.32

US Treasury 10yr 0.908 0.916 0.88

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.59 0.28

FED RATE 0.25 1.2 0.2

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.1020

1 Mth 3.8039 0.1525

3 Mth 4.0558 0.2288

6 Mth 4.2558 0.2518

1 Yr 4.4539 0.3313

Bursa Saham Dunia

15-Dec 16-Dec %Change

IHSG 6,010.13 6,118.40 1.80

LQ 45 946.73 970.06 2.47

S&P 500 (US) 3,694.62 3,701.17 0.18

Dow Jones (US) 30,199.31 30,154.54 -0.15

Hang Seng (HK) 26,207.29 26,460.29 0.97

Shanghai Comp (CN) 3,367.23 3,366.98 -0.01

Nikkei 225 (JP) 26,687.84 26,757.40 0.26

DAX (DE) 13,362.87 13,565.98 1.52

FTSE 100 (UK) 6,513.32 6,570.91 0.88

Cross Currencies

16-Dec-20 17-Dec-20 % Change

USD/IDR 14170 14155 (0.11)

EUR/IDR 17221 17275 0.32 

JPY/IDR 136.76 137.01 0.18 

GBP/IDR 19052 19156 0.54 

CHF/IDR 15995 15994 (0.00)

AUD/IDR 10703 10735 0.30 

NZD/IDR 10050 10095 0.45 

CAD/IDR 11156 11111 (0.40)

HKD/IDR 1828 1826 (0.11)

SGD/IDR 10630 10653 0.22 

Major Currencies

16-Dec-20 17-Dec-20 % Change

EUR/USD 1.2153 1.2204 0.42 

USD/JPY
103.62 103.31 (0.29)

GBP/USD
1.3446 1.3533 0.65 

USD/CHF
0.8860 0.8850 (0.11)

AUD/USD
0.7554 0.7584 0.39 

NZD/USD
0.7093 0.7132 0.56 

USD/CAD
1.2702 1.2736 0.27 

USD/HKD
7.7517 7.7523 0.01 

USD/SGD
1.3331 1.3288 (0.32)

“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 | 14155 | Kurs EUR/USD | 1.2204 |
IHSG per 16 DES 2020 | 6,118.40 |
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