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HIGHLIGHT NEWS:
Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) akhirnya berakhir di 
zona hijau saat finis perdagangan hari Rabu (10/2). IHSG melaju
+0.33 persen (+20 poin) pada posisi 6,201. 
USD menguat terhadap mata uang major setelah presiden the 
Fed, Jerome Powell, menegaskan kembali bahwa the Fed tidak
akan memperketat kebijakan moneter. Imbal hasil INDOGB 
masih berada di kisaran penutupan sebelumnya. 
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USD menguat terhadap mata uang major setelah presiden the Fed, Jerome Powell, menegaskan kembali bahwa the
Fed tidak akan memperketat kebijakan moneter dan akan mempertahankan suku bunga acuan mendekati level 0%
hingga angka ketenagakerjaan telah mencapai level maksimal dan inflasi mencapai 2%. Sebelumnya di sesi awal
trading Amerika, USD sempat melemah menyusul dipublikasikannya angka Core Consumer Price Index (CPI) US
bulan Januari yang turun ke level 1.4% dari sebelumnya di 1.6%, lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar.
Kemarin USD/IDR berhasil menembus level di bawah 14,000. Setelah dibuka di level 13,990-14,000, spot bergerak
turun hingga stabil di level 13,985-13,995. JKSE naik 0.33% dan spot USD/IDR ditutup di level 13,980-13,985. Hari ini
USD/IDR dibuka di level 14,005-14,020 dan diperkirakan akan bergerak di range 13,990-14,040.

AUD Graph 

Pasar Obligasi
Imbal hasil INDOGB masih berada di kisaran penutupan sebelumnya. Volatilitas obligasi pemerintah dalam
denominasi IDR rendah. Obligasi dengan tenor menengah tetap banyak diminati oleh pelaku pasar terutama asing.
Hari ini adalah hari perdagangan terakhir menjelang libur hari raya Imlek, diekspektasikan aktivitas pedagangan di
pasar akan berkurang.

Pasar Saham
Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) akhirnya berakhir di zona hijau saat finis perdagangan hari Rabu (10/2).
IHSG melaju +0.33 persen (+20 poin) pada posisi 6,201. Sektor aneka industri (misc-ind) berhasil bangkit, menopang
penguatan IHSG yang berfluktuatif sepanjang sesi. Sementara sektor agri tercatat melemah paling buruk setelah
turun 1.11 persen. Nilai transaksi Rp14.32 triliun. Volume perdagangan sebanyak 131.09 juta lot saham. Investor
asing net buy Rp279.01 miliar.
Dow Jones Industrial Average naik tipis ke rekor, Rabu, setelah investor mencermati gelombang laporan keuangan
perusahaan serta data yang menunjukkan inflasi tertahan. Indeks 30-saham itu menyelesaikan sesi yang volatile
dengan kenaikan 61.97 poin atau 0.2%, ke rekor penutupan tertinggi 31,437.80. Pasar saham Eropa perlahan
menguat setelah sempat landai saat menit-menit awal pada perdagangan hari Rabu (10/2) pagi waktu setempat.
Pasar saham Asia kembali bergerak zona hijau pada perdagangan hari Rabu (10/2). Penguatan yang terus berlanjut
ini seiring optimisme terhadap laba emiten, harapan pada stimulus fiskal di USA dalam jumlah besar serta periode
lebih panjang untuk suku bunga yang ditahan rendah.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

09-Feb 10-Feb %Change

Indonesia IDR 10yr 6.22 6.23 0.14 

Indonesia USD 10yr 2.00 2.00 0.15 

US Treasury 10yr 1.16 1.12 (3.03)

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.55 0.26

FED RATE 0.25 1.40 0.30

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0854

1 Mth 3.8000 0.1159

3 Mth 4.0369 0.2025

6 Mth 4.2369 0.2080

1 Yr 4.4423 0.3056

Bursa Saham Dunia

09-Feb 10-Feb %Change

IHSG 6,181.67 6,201.83 0.33 

LQ 45 950.33 953.03 0.28 

S&P 500 (US) 3,911.23 3,909.88 (0.03)

Dow Jones (US) 31,375.83 31,437.80 0.20 

Hang Seng (HK) 29,476.19 30,038.72 1.91 

Shanghai Comp (CN) 3,603.49 3,655.09 1.43 

Nikkei 225 (JP) 29,505.93 29,562.93 0.19 

DAX (DE) 14,011.80 13,932.97 (0.56)

FTSE 100 (UK) 6,531.56 6,524.36 (0.11)

Cross Currencies

10-Feb-21 11-Feb-21 % Change

USD/IDR 14005 14025 0.14 

EUR/IDR 16971 16995 0.15 

JPY/IDR 133.82 134.11 0.22 

GBP/IDR 19349 19396 0.24 

CHF/IDR 15688 15753 0.41 

AUD/IDR 10829 10827 (0.02)

NZD/IDR 10128 10112 (0.16)

CAD/IDR 11028 11038 0.09 

HKD/IDR 1807 1809 0.14 

SGD/IDR 10560 10574 0.14 

Major Currencies

10-Feb-21 11-Feb-21 % Change

EUR/USD 1.2118 1.2119 0.00 

USD/JPY 104.66 104.58 (0.08)

GBP/USD 1.3817 1.3829 0.09 

USD/CHF 0.8927 0.8902 (0.28)

AUD/USD 0.7732 0.7721 (0.14)

NZD/USD 0.7232 0.7211 (0.29)

USD/CAD 1.2699 1.2704 0.04 

USD/HKD 7.7523 7.7525 0.00 

USD/SGD 1.3263 1.3264 0.01 

“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 | 14025 | Kurs EUR/USD | 1.2119|
IHSG per 10 FEB 2021| 6,201.83 |
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