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HIGHLIGHT NEWS:
Pasar Saham Asia berakhir menguat pada Kamis (24/12) meskipun
adanya laporan bahwa regulator China akan menyelidiki Alibaba atas
dugaan perilaku monopoli. 
Bursa Saham AS berakhir menguat tipis ditengah penantian pasar atas
perkembangan paket stimulus AS. 
Didorong dengan optimisme kesepakatan perdagangan Inggris dan Uni
Eropa pasca Brexit menjadi pendorong penguatan Bursa Saham Eropa.
Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dollar AS pada Senin, 28 
Desember 2020. 

FX
Perdagangan minggu kemarin ditutup dengan disepakatinya perjanjian Brexit antara UK dan Uni Eropa, 
Parlemen Inggris akan secara formal mengesahkannya lewat pemungutan suara di 30 Desember nanti. GBP 
bergerak menguat hingga 1.3617 sebelum kembali melemah setelah statement mengenai kesepakatan
tersebut dirilis. Potensi penguatan GBP masih bisa berlanjut setelah flow di pasar kembali normal di Januari
mendatang. Minggu kemarin USDIDR di tutup di level 14280, dan hari ini USDIDR di buka di level indikasi
14230.
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Pasar Obligasi
Harga obligasi mengalami kenaikan seiring penguatan IDR pada Minggu lalu, terutama pada obligasi dengan
tenor 10 tahun. Konsentrasi pasar pada Bonds seri menengah tenor 10 – 15 tahun. Pembelian pasar juga ada
pada seri tenor 20 tahun seperti FR79.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu (23/12), IHSG mencatatkan pelemahanan sebesar -0.24% dan
berakhir pada level 6,008.71. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-
saham besar pilihan, terlihat dari pelemahan IDX30 (-0.38%) yang lebih dalam daripada pelemahan IHSG pada
penutupan pasar akhir pekan lalu. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona
negatif, aneka industri melemah sebesar -1.34%, sektor pertambangan mencatatkan penurunan sebesar
-0.75% dan industri barang konsumsi melemah sebesar -0.61%. Sisa tiga (3) sektor lainnya berakhir pada zona
positif, dipimpin dengan penguatan sebesar +0.42% dari sektor pertanian, sektor perdagangan mencatatkan
kenaikan sebesar +0.28% dan industri dasar mengalami peningkatan sebesar +0.12%.
Meskipun adanya laporan bahwa regulator China akan menyelidiki perusahaan Alibaba atas dugaan perilaku
monopoli. Bursa saham Asia ditutup naik, Kamis (24/12).
Bursa Saham Wall Street berhasil mencatatkan penguatan tipis pada penutupan perdagangan hari Kamis,
ditengah investor yang masih memantau perkembangan diskusi paket stimulus AS. Bursa Saham Eropa
menguat didorong optimisme kesepakatan perdagangan Inggris dan Uni Eropa pasca-Brexit.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

22-Dec 23-Dec %Change

Indonesia IDR 10yr 6.08 6.01 (1.10)

Indonesia USD 10yr 1.83 1.83 (0.33)

US Treasury 10yr 0.92 0.94 2.95 

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 3.7515 0.0979

1 Mth 3.8112 0.1451

3 Mth 4.0558 0.2401

6 Mth 4.2558 0.2666

1 Yr 4.4539 0.3404

Bursa Saham Dunia

22-Dec 23-Dec %Change

IHSG 6,023.29 6,008.71 (0.24)

LQ 45 938.98 936.80 (0.23)

S&P 500 (US) 3,687.26 3,690.01 0.07 

Dow Jones (US) 30,015.51 30,129.83 0.38 

Hang Seng (HK) 26,119.25 26,343.10 0.86 

Shanghai Comp (CN) 3,356.78 3,382.32 0.76 

Nikkei 225 (JP) 26,436.39 26,524.79 0.33 

DAX (DE) 13,418.11 13,587.23 1.26 

FTSE 100 (UK) 6,453.16 6,495.75 0.66 

Cross Currencies

23-Dec-20 28-Dec-20 % Change

USD/IDR 14320 14230 (0.63)

EUR/IDR 17439 17368 (0.41)

JPY/IDR 138.28 137.41 (0.63)

GBP/IDR 19175 19279 0.54 

CHF/IDR 16123 15992 (0.81)

AUD/IDR 10798 10819 0.20 

NZD/IDR 10092 10132 0.39 

CAD/IDR 11100 11078 (0.20)

HKD/IDR 1847 1835 (0.63)

SGD/IDR 10719 10717 (0.03)

Major Currencies

23-Dec-20 28-Dec-20 % Change

EUR/USD 1.2179 1.2206 0.22 

USD/JPY 103.57 103.56 (0.01)

GBP/USD 1.3391 1.3548 1.17 

USD/CHF 0.8883 0.8899 0.18 

AUD/USD 0.7540 0.7604 0.85 

NZD/USD 0.7048 0.7120 1.03 

USD/CAD 1.2902 1.2846 (0.43)

USD/HKD 7.7523 7.7529 0.01 

USD/SGD 1.3357 1.3279 (0.59)

“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 | 14230 | Kurs EUR/USD | 1.2206 |
IHSG per 23 DES 2020 | 6,008.71 |
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