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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali mencatatkan pelemahan ditengah penguatan
Bursa Saham Global. 
Pasar Saham Global berakhir menguat ditengah dorongan
optimisme pasar akan paket stimulus AS yang akan
diluncurkan untuk pemulihan ekonomi global. 
Nilai tukar rupiah terlihat dibuka menguat terhadap dollar AS 
pada pagi hari ini. 

FX
Kembali naiknya level imbal hasil UST10YR ke level 1.095 dan perekonomian AS yang nampaknya masih berada di posisi
yang lebih baik disbanding dengan negara lain secara global memberikan support pada mata uang USD yang masih
meneruskan penguatannya. AUD menyentuh level terendahnya sejak akhir Desember 2020 di level 0.7564 paska RBA 
mengumumkan mempertahankan suku bunga acuannya di 0.1% dan memperpanjang program stimulusnya.
Pada perdagangan kemarin dari dalam negeri USDIDR diperdagangkan cukup stabil, spot dibuka di level 14040-14050 dan
diperdagangkan sepanjang hari di range 14040-14060, sebelum akhirnya ditutup di level 14040-14050. Pagi ini spot 
USDIDR dibuka pada 14020-14030, dengan level perdagangan diperkirakan akan berada di 13990-14030.
AUD Graph 

Pasar Obligasi
Pada lelang obligasi hari ini terlihat permintaan yang cukup besar, jumlah penawaran yang masuk mencapai IDR 83.79T
dan pada akhirnya hanya di serap oleh Kemenkeu sebanyak IDR 35T dari opsi upsize hingga IDR 52.5T. Obligasi dengan
tenor 5 tahun dan 10 tahun menjadi seri yang mendapatkan permintaan paling besar.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Selasa, 2 Februari 2021, IHSG kembali mencatatkan pelemahan tipis sebesar -0.39% dan
berakhir pada level 6,043.84. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, terlihat dari pelemahan IDX30 (-0.96%) dan LQ45 (-0.91%) yang lebih dalam daripada pelemahan IHSG pada
penutupan perdagangan kemarin sore. Lima (5) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif,
sektor pertambangan melemah sebesar -3.11%, sektor properti mengalami penurunan sebesar -1.64% dan sektor
pertanian mencatatkan pelemahan sebesar -1.26%. Sisa empat (4) sektor lainnya berhasil berakhir pada zona positif,
dipimpin dengan industri barang konsumsi yang meningkat sebesar +1.15%, industri dasar & kimia mengalami penguatan
sebesar +0.62% dan sektor infrastruktur mencatatkan kenaikan sebesar +0.17%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi
jual bersih sebesar Rp. 543.04 Miliar.
Pasar saham Asia ke zona hijau pada penutupan perdagangan hari Selasa (2/2) di tengah meningkatnya optimisme
terhadap paket stimulus dan pemulihan ekonomi global. Pasar melambung menjelang negosiasi antara Presiden AS Joe
Biden dan Senator dari Kubu Partai Republik mengenai RUU baru untuk mengatasi dampak covid. Demokrat
mengusulkan dokumen anggaran stimulus sebesar USD 1.9 triliun.
Bursa ekuitas Wall Street melambung, Selasa, membangun reli yang kuat di sesi sebelumnya karena kekhawatiran
tentang hiruk-pikuk perdagangan ritel spekulatif terus mereda.
Market saham Eropa menguat pada perdagangan hari Selasa (2/2) pagi waktu setempat seiring pasar saham global
merefleksikan sentimen positif untuk investor bahwa ekonomi pulih menyusul pandemi yang tidak terlalu bergerak naik.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

01 Feb 02 Feb %Change

Indonesia IDR 10yr 6.14 6.12 (0.31)

Indonesia USD 10yr 2.01 2.00 (0.60)

US Treasury 10yr 1.08 1.10 1.58 

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.55 0.26

FED RATE 0.25 1.40 0.40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0831

1 Mth 3.8000 0.1130

3 Mth 4.0439 0.1955

6 Mth 4.2404 0.2150

1 Yr 4.4500 0.3055

Bursa Saham Dunia

01 Feb 02 Feb %Change

IHSG 6,067.55 6,043.84 (0.39)

LQ 45 947.30 938.71 (0.91)

S&P 500 (US) 3,773.86 3,826.31 1.39 

Dow Jones (US) 30,211.91 30,687.48 1.57 

Hang Seng (HK) 28,892.86 29,248.70 1.23 

Shanghai Comp (CN) 3,505.28 3,533.69 0.81 

Nikkei 225 (JP) 28,091.05 28,362.17 0.97 

DAX (DE) 13,622.02 13,835.16 1.56 

FTSE 100 (UK) 6,466.42 6,516.65 0.78 

Cross Currencies

02 Feb 03 Feb % Change

USD/IDR 14,055 14,030 (0.18)

EUR/IDR 16,986 16,901 (0.50)

JPY/IDR 134.02 133.69 (0.24)

GBP/IDR 19,246 19,190 (0.29)

CHF/IDR 15,689 15,632 (0.36)

AUD/IDR 10,752 10,680 (0.67)

NZD/IDR 10,084 10,121 0.37 

CAD/IDR 10,955 10,993 0.34 

HKD/IDR 1,813 1,810 (0.16)

SGD/IDR 10,563 10,538 (0.24)

Major Currencies

02 Feb 03 Feb % Change

EUR/USD 1.2085 1.2046 (0.32)

USD/JPY 104.87 104.95 0.07 

GBP/USD 1.3693 1.3678 (0.11)

USD/CHF 0.8959 0.8974 0.17 

AUD/USD 0.7651 0.7612 (0.50)

NZD/USD 0.7174 0.7214 0.56 

USD/CAD 1.2830 1.2764 (0.51)

USD/HKD 7.7530 7.7516 (0.02)

USD/SGD 1.3306 1.3314 0.06 

“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 | 14,030 | Kurs EUR/USD | 1.2046 |
IHSG per 02 FEB 2021| 6,043.84 |
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