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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil melanjutkan penguatan seiring dengan kenaikan nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS. Bursa Saham Asia terlihat berakhir
pada zona positif, didorong dengan memudarnya kekhawatiran para 
investor terhadap dampak dari wabah virus corona. Bursa Saham AS 
terlihat berakhir pada zona penguatan. 

FX
USD melanjutkan trend penguatan nya kemarin setelah data-data US yaitu data Non-Manufacturing PMI dan data 
ADP private jobs creation yang diatas ekspektasi pasar. Indeks dollar yang mengukur kekuatan USD terhadap 6 mata
uang majors naik 0.28% ke level 98.09.
Data payroll meningkat 291 ribu di bulan lalu, naik dari 199 ribu di bulan Desember berdasarkan laporan yang dirilis
oleh ADP. Data tersebut jauh diatas ekspektasi pasar di angka 156 ribu. Data yang dikeluarkan tersebut memberikan
optimism terhadap kondisi perekonomian di US, terutama menjelang dirilis nya data non-farm payrolls yang akan
keluar hari Jumat besok.
GBP turun 0.2% ke 1.3004 dikarenakan mood pasar yang masih pesimis akan hubungan perdagangan antara UK dan 
Uni Eropa kedepannya. Disisi lain, EUR juga melemah 0.3% ke 1.1003.
Kemarin, SGD melemah ke titik terendah nya dalam 4 bulan terakhir setelah pasar berspekulasi mayoritas Negara-
negara asia punya ruang untuk melakukan pemotongan suku bunga dalam antisipasi imbas dari virus corona 
kedepannya. Sementara itu, spot USD/IDR kemarin dibuka 13,690-13,700 dan sedikit naik ke level 13,725-13,735. 
Namun, spot USD/IDR turun di siang hari ke 13,690-13,695 dikarenakan adanya berita positif mengenai
ditemukannya obat untuk virus corona. 
Hari ini, spot dibuka di level 13,660-13,670 dan diprediksi bergerak di kisaran 13,5 -13,700. 

Pasar Obligasi
Market volatile kemarin untuk INDOGB dengan banyaknya penjual, tetapi mood market berubah dengan banyak nya
spekulan paska berita adanya vaksin virus corona. INDOGB tenor pendek mengalami penurunan imbal hasil 2-3 bps
sementara yang tenor panjang tidak ada perubahan imbal hasil.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan kemarin sore, IHSG berhasil melanjutkan penguatannya sebesar +0.948% dan
berakhir tepatnya pada level 5,978.51. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada
saham-saham besar pilihan. Terlihat dari peningkatan IDX30 (+1.22%) dimana lebih tinggi daripada kenaikan IHSG
pada Rabu, 2/5. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
sektor Agriculture yang meningkat sebesar +3.87%, Basic Industry naik sebanyak +2.29% dan sektor Mining menguat
sebanyak +1.35%. Hanya Miscellaneous Industry yang mencatat pelemahan sebesar -0.16% dan sektor Trade
melemah sebesar -0.05%. Investor Asing mencatatkan net buy sebanyak Rp. 557.54 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona positif, ditengah investor yang masih mencermati perkembangan soal
laporan laba korporasi dan perkembangan stimulus tambahan dari China untuk mengurangi dampak wabah virus
corona. Bursa Saham Amerika Serikat juga terlihat berakhir pada zona positif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

4-Feb 5-Feb %Change

Indonesia IDR 10yr 6.57 6.552 (0.27)

Indonesia USD 10yr 2.691 2.705 0.52

US Treasury 10yr 1.599 1.652 3.31

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 1.5854

1 Mth 5.3936 1.6663

3 Mth 5.4519 1.7374

6 Mth 5.6359 1.7435

1 Yr 5.8273 1.8030

Bursa Saham Dunia

4-Feb 5-Feb %Change

IHSG 5,922.34 5,978.51 0.95

LQ 45 964.84 976.56 1.21

S&P 500 (US) 3,297.59 3,334.69 1.13

Dow Jones (US) 28,807.63 29,290.85 1.68

Hang Seng (HK) 26,675.98 26,786.74 0.42

Shanghai Comp (CN) 2,783.29 2,818.09 1.25

Nikkei 225 (JP) 23,084.59 23,319.56 1.02

DAX (DE) 13,281.74 13,478.33 1.48

FTSE 100 (UK) 7,439.82 7,482.48 0.57

Cross Currencies

5-Feb-20 6-Feb-20 % Change

USD/IDR 13,695 13,680 (0.11)

EUR/IDR 15,119 15,043 (0.50)

JPY/IDR 124.99 124.49 (0.40)

GBP/IDR 17,858 17,761 (0.54)

CHF/IDR 14,118 14,047 (0.50)

AUD/IDR 9,263 9,233 (0.32)

NZD/IDR 8,902 8,852 (0.56)

CAD/IDR 10,320 10,298 (0.22)

HKD/IDR 1,764 1,762 (0.11)

SGD/IDR 9,919 9,866 (0.53)

Major Currencies

5-Feb-20 6-Feb-20 % Change

EUR/USD 1.1040 1.0997 (0.39)

USD/JPY 109.57 109.89 0.29 

GBP/USD 1.3039 1.2984 (0.42)

USD/CHF 0.9701 0.9739 0.39 

AUD/USD 0.6764 0.6749 (0.21)

NZD/USD 0.6500 0.6471 (0.45)

USD/CAD 1.3270 1.3285 0.11 

USD/HKD 7.7642 7.7641 (0.00)

USD/SGD 1.3807 1.3866 0.43 
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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
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Kurs USD/IDR | 13,680 | Kurs EUR/USD | 1.0997 |
IHSG per 05 Februari 2020| 5,978.51 |
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