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HIGHLIGHT NEWS:

IHSG melanjutkan pelemahannya pada penutupan akhir pekan
lalu, dan berakhir pada level 5,866.95. Bursa Saham Asia terlihat
berakhir menguat tipis didorong dengan ekspektasi China akan
membuat kebijakan untuk memulihkan ekonomi. Bursa Saham
AS terlihat berakhir menguat. 

FX
Minggu lalu Dolar AS mengalami sedikit penguatan didukung oleh pengumuman FED pada kamis lalu bahwa
pihaknya akan memangkas volume operasi pasar terbuka, memperketat likuiditasi di pasar. Namun hari ini Dolar AS 
diprediksi tidak mengalami banyak pergerakan karena hari libur di AS. Index USD saat ini berada di level 98.957. 
GBP/USD diperdagangkan pada level 1.3050, GBP hari ini sedikit menguat menyusul berita mundurnya Chancellor 
UK, Sajid Javid.
Sementara itu, EUR masih melanjutkan tren pelemahan setelah data GDP Jerman menunjukkan adanya stagnasi
pada tahun 2019. 
EUR / USD diperdagangkan pada lebel 1,0835, level terendah sejak April 2017, dan pelaku pasar mulai
mengekspektasikan penurunan lebih lanjut kedepannya dikarenakan data single currency ini yang menunjukkan
penurunan.
Sebagian besar mata uang Asia melemah terhadap USD pada hari Jumat, didukung oleh langkah stimulus ekonomi
oleh Pembuat Kebijakan untuk melindungi ekonomi dari dampak virus korona. Spot dibuka pada 13.675 – 13.685 
dan pertama diperdagangkan pada 13.685. Spot kemudian bergerak lebih tinggi ke 13.700-13.710 karena short 
covering antar bank. Spot kemudian stabil di 13.705 – 13.715 setelah data JISDOR dirilis. Spot ditutup pada 13.690 -
13.700. Spot hari ini dibuka di 13.705 dan kisaran hari ini di 13680 – 13710

Pasar Obligasi
Meskipun USD menguat, INDOGB masih relatif tidak mengalami perubahan. Obligasi dengan tenor 10thn berada di
kisaran 103 – 103.3 dan ditutup pada 103.25 – 103.35 (6.57%). Pembeli di pasar didominasi oleh BI untuk obligasi
tenor 5 tahun dan 15 tahun.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG lanjut melemah sebesar -0.085% dan berakhir pada level 
5,866.95. Walaupun IHSG mencatatkan pelemahan, enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir
pada zona positif, dipimpin dengan penguatan sebesar +1.70% dari Miscellaneous Industry, Basic Industry meningkat
sebesar +1.03% dan sektor Trade naik sebanyak +0.71%. Sisa tiga (3) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona 
negatif, sektor Infrastructure melemah sebesar -1.62%, sektor Finance turun sebanyak -0.56% dan sektor Mining 
melemah sebesar -0.29%. Investor Asing kembali mencatatkan net sell sebesar Rp. 358.85 Miliar. 
Bursa Saham Asia terlihat berakhir menguat tipis didorong ekspektasi China akan membuat kebijakan untuk
membantu pemulihan ekonomi dari dampak virus corona. Bursa Saham Amerika Serikat terlihat berakhir menguat. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

13-Feb 14-Feb %Change

Indonesia IDR 10yr 6.530 6.534 0.06

Indonesia USD 10yr 2.630 2.633 0.00

US Treasury 10yr 1.617 1.587 (0.02)

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

BI 7-Day RRR 5.00 2.68 0.39

FED RATE 1.75 2.50 0.10

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.0463 1.5833

1 Mth 5.3186 1.6583

3 Mth 5.3805 1.6918

6 Mth 5.5795 1.7100

1 Yr 5.7632 1.7984

Bursa Saham Dunia

13-Feb 14-Feb %Change

IHSG 5,871.95 5,866.95 (0.09)

LQ 45 954.21 953.95 (0.03)

S&P 500 (US) 3,373.94 3,380.16 0.18

Dow Jones (US) 29,423.31 29,398.08 (0.09)

Hang Seng (HK) 27,730.00 27,815.60 0.31

Shanghai Comp (CN) 2,906.07 2,917.01 0.38

Nikkei 225 (JP) 23,827.73 23,687.59 (0.59)

DAX (DE) 13,745.43 13,744.21 (0.01)

FTSE 100 (UK) 7,452.03 7,409.13 (0.58)

Cross Currencies

14-Feb-20 17-Feb-20 %Change

USD/IDR 13,715 13,705 (0.07)

EUR/IDR 14,861 14,856 (0.03)

JPY/IDR 124.90 124.78 (0.10)

GBP/IDR 17,889 17,883 (0.04)

CHF/IDR 13,998 13,951 (0.34)

AUD/IDR 9,220 9,218 (0.02)

NZD/IDR 8,825 8,819 (0.07)

CAD/IDR 10,342 10,353 0.11

HKD/IDR 1,766 1,765 (0.06)

SGD/IDR 9,866 9,859 (0.07)

Major Currencies

14-Feb-20 17-Feb-20 %Change

EUR/USD 1.0836 1.0840 0.04

USD/JPY 109.80 109.83 0.03

GBP/USD 1.3044 1.3050 0.05

USD/CHF 0.9798 0.9824 0.27

AUD/USD 0.6722 0.6726 0.05

NZD/USD 0.6435 0.6435 0.00

USD/CAD 1.3263 1.3239 (0.18)

USD/HKD 7.7680 7.7667 (0.02)

USD/SGD 1.3902 1.3902 (0.00)

“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 | 13,705 | Kurs EUR/USD | 1.0840 |
IHSG per 14 Februari 2020| 5,866.95 |
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