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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG mencatatkan penguatan ditengah penguatan Bursa Saham
Global. 
Bursa Saham Asia meningkat ditengah sinyal bahwa banyak Negara 
bersiap untuk mendorong anggara belanja serta percepatan
vaksinasi. 
Pasar Saham AS dan Eropa mencatatkan penguatan ditengah
rilisnya laporan keuangan kuartalan yang kuat. 
Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar AS pagi hari ini. 

FX
Rilis data tenaga kerja ADP di bulan Januari untuk AS yang lebih baik dari ekspektasi di 174,000 vs 54,000 dan kembali
naiknya imbal hasil UST10YR ke level 1.139% membuat USD mempertahankan posisinya terhadap mata uang utama
lainnya. Dari Eropa berita pengunduran diri PM Conte dari Italia dan penunjukkan Mario Draghi membuat sentimen
positif bagi EUR yang akhirnya bergerak menjauhi level support 1.20 dan kembali masuk ke level 1.2131.
Pada perdagangan kemarin dari dalam negeri USDIDR diperdagangkan cukup stabil, spot dibuka di level 14020-14030 
dan meneruskan penguatannya hingga 14000. Permintaan yang cukup besar dari sisi korporasi di level 14000 
membuat level kembali ke level 14020 sebelum akhirnya ditutup di level 14010-14020. Pagi ini spot USDIDR dibuka
pada 14015-14035, dengan level perdagangan diperkirakan akan berada di 14000-14050.
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Pasar Obligasi
Imbal hasil INDOGB kembali bergerak turun 2-3bps yang dipicu oleh permintaan investor off-shores. Permintaan dari
sector ritel terlihat masih didominasi oleh seri FR88 yang issuance nya paling sedikit di lelang Selasa kemarin. Seri
yang paling aktif diperdagangkan masih FR86 dan FR87 yang merupakan benchmark 5 tahun dan 10 tahun.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Rabu, 03 Februari 2021, IHSG mencatatkan kembali penguatan sebesar +0.56% dan
berakhir pada level 6,077.75. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif,
dipimpin dengan penguatan sebesar +2.66% dari aneka industri, industri barang konsumsi mencatatkan penguatan
sebesar +1.29% dan sektor finansial meningkat sebesar +1.17%. Tiga (3) sector lainnya berakhir pada zona negatif,
sektor pertambangan melemah sebesar -1.33%, industri dasar & kimia mengalami penurunan sebesar -0.95% dan
sektor infrastruktur mengalami pelemahan sebesar -0.70%. Investor Asing kembali mencatatkan aksi pembelian
sebesar Rp. 4,761.98 Miliar.
Pasar saham Asia menanjak naik pada akhir perdagangan hari Rabu (3/2) seiring sinyal kecenderungan banyak negara
bersiap mendorong anggaran belanja guna menolong pemulihan ekonomi akibat pandemi corona serta
percepatan program vaksinasi.
Bursa Saham AS mencatat kenaikan sesi ketiga berturut-turut, dengan saham Alphabet melonjak menyusul laporan
keuangan kuartalan yang kuat.
Pasar saham Eropa bergerak menguat saat menit-menit awal pada perdagangan hari Rabu (3/2) pagi waktu
setempat. Pasar saham Eropa terdorong sentimen pekan sibuk rilis laporan keuangan emiten.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

02 Feb 03 Feb %Change

Indonesia IDR 10yr 6.12 6.11 (0.31)

Indonesia USD 10yr 2.00 2.00 (0.20)

US Treasury 10yr 1.10 1.14 3.74 

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 0.0850

1 Mth 3.8000 0.1153

3 Mth 4.0346 0.1923

6 Mth 4.2346 0.2171

1 Yr 4.4481 0.3041

Bursa Saham Dunia

02 Feb 03 Feb %Change

IHSG 6,043.84 6,077.75 0.56 

LQ 45 938.71 940.86 0.23 

S&P 500 (US) 3,826.31 3,830.17 0.10 

Dow Jones (US) 30,687.48 30,723.60 0.12 

Hang Seng (HK) 29,248.70 29,307.46 0.20 

Shanghai Comp (CN) 3,533.69 3,517.31 (0.46)

Nikkei 225 (JP) 28,362.17 28,646.50 1.00 

DAX (DE) 13,835.16 13,933.63 0.71 

FTSE 100 (UK) 6,516.65 6,507.82 (0.14)

Cross Currencies

03 Feb 04 Feb % Change

USD/IDR 14,030 14,035 0.04 

EUR/IDR 16,901 16,892 (0.06)

JPY/IDR 133.69 133.60 (0.07)

GBP/IDR 19,190 19,147 (0.22)

CHF/IDR 15,632 15,612 (0.13)

AUD/IDR 10,680 10,727 0.44 

NZD/IDR 10,121 10,127 0.06 

CAD/IDR 10,993 10,978 (0.13)

HKD/IDR 1,810 1,811 0.04 

SGD/IDR 10,538 10,535 (0.03)

Major Currencies

03 Feb 04 Feb % Change

EUR/USD 1.2046 1.2036 (0.09)

USD/JPY 104.95 105.06 0.10 

GBP/USD 1.3678 1.3643 (0.26)

USD/CHF 0.8974 0.8991 0.18 

AUD/USD 0.7612 0.7644 0.41 

NZD/USD 0.7214 0.7214 0.00 

USD/CAD 1.2764 1.2785 0.16 

USD/HKD 7.7516 7.7515 (0.00)

USD/SGD 1.3314 1.3323 0.07 

“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 | 14035 | Kurs EUR/USD | 1.2036 |
IHSG per 03 FEB 2021| 6,077.75 |
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