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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil berakhir menguat pada penutupan perdagangan
Selasa (4/2) setelah sempat berada di zona negatif selama
beberapa hari terakhir. Bursa Saham Global juga mulai terlihat
berbalik arah ke zona positif. Namun keraguan para investor 
mengenai penyebaran dari virus corona masih beredar.

FX
USD melanjutkan penguatan nya kemarin setelah data-data US yang diatas ekspektasi pasar dan 
berkurangnya permintaan terhadap mata uang safe-haven akibat membaiknya kekhawatiran akan virus 
corona. Indeks dollar yang mengukur kekuatan USD terhadap 6 mata uang majors naik 0.15% ke level 97.8.
USD/JPY naik 0.77% ke 109.51 dan USD/CHF naik 0.41% ke 0.9697. Sementara itu, setelah kekhawatiran akan
perjanjian UK-EU diawal minggu, GBP akhirnya berhasil menguat 0.37 ke 1.3041 setelah data konstruksi yang 
dirilis naik dari 44.4 dibulan Desember ke 48.4 dibulan Januari. 
Kemarin, mayoritas mata uang asia recover dikarenakan kekhawatiran terhadap virus corona mulai membaik. 
Spot USD/IDR dibuka 13,740-13,750 dan sempat menyentuh level tertinggi 13,775 dikarenakan aksi
pembelian panic. Namun, spot USD/IDR kembali turun di siang hari dikarenakan dana asing yang masuk saat
lelang obligasi dan ditutup stabil di 13,715-13,725. 
Hari ini, spot dibuka di level 13,700-13,710 dan diprediksi bergerak di kisaran 13,690-13,735.

Pasar Obligasi
Pemerintah kemarin menerima lelang tertinggi sebesar 96.9 T. Terjadi rally di seri benchmark 10Y dari 6.65%
ke 6.54% sampai akhirnya stabil di 6.59%. Dari lelang yang masuk, pemerintah menerbitkan 21T (target 15T
dan upsize 6T).

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan kemarin sore, IHSG berhasil rebound sebesar +0.649% dan berakhir pada level
5,922.34. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan.
Terlihat dari peningkatan IDX30 (+1.12%) dimana lebih tinggi daripada kenaikan IHSG pada penutupan Selasa,
4/2. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
Miscellaneous Industry yang meningkat sebesar +1.68%, sektor Finance menguat sebanyak +1.33% dan sektor
Mining naik sebesar +0.73%. Sektor Trade berakhir melemah sebesar -0.50% dan sektor Agriculture turun
sebesar -0.07%. Investor Asing kembali mencatatkan net buy sebesar Rp. 143.46 Miliar.
Bursa Saham Asia berhasil berakhir dizona positif, namun keraguan dari para investor mengenai virus corona
masih beredar. Bursa Wall Street juga berhasil berakhir pada zona positif didirong dengan kembalinya aksi
beli para investor terhadap aset-aset berisiko. Bursa Saham Eropa juga terlihat berakhir pada zona positif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

3-Feb 4-Feb %Change

Indonesia IDR 10yr 6.649 6.57 (1.19)

Indonesia USD 10yr 2.667 2.691 0.90

US Treasury 10yr 1.527 1.6 4.78

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

BI 7-Day RRR 5.00 2.68 0.39

FED RATE 1.75 2.30 0.20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.0500 1.5826

1 Mth 5.3949 1.6678

3 Mth 5.4558 1.7410

6 Mth 5.6423 1.7170

1 Yr 5.8319 1.7690

Bursa Saham Dunia

3-Feb 4-Feb %Change

IHSG 5,884.17 5,922.34 0.65

LQ 45 953.26 964.84 1.21

S&P 500 (US) 3,248.92 3,297.59 1.50

Dow Jones (US) 28,399.81 28,807.63 1.44

Hang Seng (HK) 26,356.98 26,675.98 1.21

Shanghai Comp (CN) 2,746.61 2,783.29 1.34

Nikkei 225 (JP) 22,971.94 23,084.59 0.49

DAX (DE) 13,045.19 13,281.74 1.81

FTSE 100 (UK) 7,326.31 7,439.82 1.55

Cross Currencies

4-Feb-20 5-Feb-20 % Change

USD/IDR 13,720 13,710 (0.07)

EUR/IDR 15,173 15,137 (0.24)

JPY/IDR 125.83 125.26 (0.45)

GBP/IDR 17,815 17,851 0.20 

CHF/IDR 14,163 14,143 (0.14)

AUD/IDR 9,220 9,238 0.20 

NZD/IDR 8,873 8,893 0.23 

CAD/IDR 10,338 10,318 (0.20)

HKD/IDR 1,766 1,765 (0.07)

SGD/IDR 10,011 9,989 (0.22)

Major Currencies

4-Feb-20 5-Feb-20 % Change

EUR/USD 1.1060 1.1041 (0.17)

USD/JPY
109.05 109.45 0.37 

GBP/USD 1.2987 1.3021 0.26 

USD/CHF 0.9687 0.9694 0.07 

AUD/USD 0.6720 0.6738 0.28 

NZD/USD 0.6468 0.6487 0.30 

USD/CAD 1.3272 1.3287 0.11 

USD/HKD 7.7678 7.7674 (0.01)

USD/SGD 1.3705 1.3725 0.15 
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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,
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Kurs USD/IDR | 13,710| Kurs EUR/USD | 1.1041|
IHSG per 04 Februari 2020| 5,922.34|
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