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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG mencatatkan pelemahan pada penutupan perdagangan
akhir tahun lalu ditengah penguatan Bursa Saham Asia. 
Penguatan Bursa Saham Asia dikarenakan spekulasi pasar
pemulihan ekonomi akan kuat pada tahun depan (2021).
Pasar Saham Eropa berakhir menguatan pada penutupan tahun
2020, seiring dengan tercapainya kesepakatan perdagangan
pasca Brexit.
Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada pagi hari ini. 

FX
GBP menguat di perdagangan akhir tahun 2020 setelah Parlemen Inggris menyetujui perjanjian dagang antara Inggris
dan Uni Eropa. Persetujuan ini disambut baik oleh pelaku pasar walaupun perjanjian tersebut tidak mengikutsertakan
sektor keuangan. Inggris telah secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Desember 2020. Penguatan GBP juga
didukung oleh otorisasi penggunaan vaksin AstraZeneca-Oxford oleh Medicines and Healthcare Regulatory Agency 
UK. Vaksinasi akan mulai dilakukan seiring diberlakukannya lockdown yang lebih ketat di Inggris.
Dari dalam negeri, IDR menguat terhadap USD pada perdagangan terakhir tahun 2020 dimana spot USD/IDR ditutup
di level 14,090-14,100. Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada level 13,900-13,950.
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Pasar Obligasi
Tidak banyak pergerakan pada pasar pada perdagangan terakhir tahun 2020. Beberapa pelaku pasar terlihat
melakukan aksi jual untuk mengamangkan posisi menjelang libur panjang. Pemerintah akan menerbitkan seri obligasi
FR baru pada lelang esok hari dimana ditargetkan penawaran yang masuk sebesar IDR 35 triliun. Dua seri baru yang
akan diluncurkan adalah FR88 (jatuh tempo pada tahun 2036) dan FR89 (jatuh tempo pada tahun 2051).

Pasar Saham
Pada penutupan akhir tahun 2020, IHSG mencatatkan pelemahan sebesar -0.946% dan berakhir pada level 5,979.07.
Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar piliha, terlihat dari
pelemahan LQ45 (-1.13%) dan IDX30 (-1.08%) yang lebih dalam daripada pelemahan IHSG pada penutupan akhir
tahun 2020. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor infrastruktur
melemah sebesar -2.49%, industri dasar & kimia mencatatkan penurunan sebesar -2.02% dan sektor properti yang
mengalami pelemahan sebesar -1.62%. Hanya sektor pertanian dan perdagangan yang mencatatkan penguatan
sebesar +0.89% dan +0.17%. Investor Asing mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 76.07 Miliar. Bursa Saham
Indonesia ditutup pada Kamis (31 Desember 2020) dan Jumat (01 Januari 2021).
Pasar saham Asia menguat pada perdagangan hari Rabu (30/12). Para pemodal berspekulasi bahwa pemulihan
ekonomi akan kuat pada tahun depan. Spekulasi ini didasarkan adanya sinyal penghentian upaya stimulus secara
masif yang selama bertujuan untuk mencegah pelemahan ekonomi akibat virus corona. Bursa saham China menanjak
naik saat akhir sesi.
Sebagian besar indeks utama di pasar saham Eropa ke zona hijau saat awal perdagangan hari Rabu (30/12) seiring
momentum positif berkurang setelah tercapainya kesepakatan perdagangan pasca Brexit antara Uni Eropa dan
Inggris pada pekan lalu.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

29-Dec 30-Dec %Change

Indonesia IDR 10yr 5.90 5.84 (1.10)

Indonesia USD 10yr 1.84 1.83 (0.16)

US Treasury 10yr 0.94 0.92 (1.39)

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.59 0.28

FED RATE 0.25 1.20 0.20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7677 0.0958

1 Mth 3.8115 0.1439

3 Mth 4.0558 0.2384

6 Mth 4.2558 0.2576

1 Yr 4.4539 0.3419

Bursa Saham Dunia

29-Dec 30-Dec %Change

IHSG 6,036.17 5,979.07 (0.95)

LQ 45 945.59 934.89 (1.13)

S&P 500 (US) 3,727.04 3,732.04 0.13 

Dow Jones (US) 30,335.67 30,409.56 0.24 

Hang Seng (HK) 26,568.49 27,147.11 2.18 

Shanghai Comp (CN) 3,379.04 3,414.45 1.05 

Nikkei 225 (JP) 27,568.15 27,444.17 (0.45)

DAX (DE) 13,761.38 13,718.78 (0.31)

FTSE 100 (UK) 6,602.65 6,555.82 (0.71)

Cross Currencies

30-Dec 04-Jan % Change

USD/IDR 14155 13935 (1.55)

EUR/IDR 17397 17074 (1.86)

JPY/IDR 136.94 135.23 (1.25)

GBP/IDR 19164 19065 (0.52)

CHF/IDR 16041 15770 (1.69)

AUD/IDR 10807 10747 (0.55)

NZD/IDR 10158 10035 (1.22)

CAD/IDR 11058 10966 (0.83)

HKD/IDR 1826 1797 (1.56)

SGD/IDR 10675 10558 (1.09)

Major Currencies

30-Dec 04-Jan % Change

EUR/USD 1.2291 1.2253 (0.31)

USD/JPY 103.36 103.05 (0.30)

GBP/USD 1.3539 1.3682 1.05 

USD/CHF 0.8824 0.8838 0.16 

AUD/USD 0.7635 0.7713 1.02 

NZD/USD 0.7177 0.7201 0.33 

USD/CAD 1.2801 1.2705 (0.75)

USD/HKD 7.7527 7.7529 0.00 

USD/SGD 1.3261 1.3199 (0.47)

“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 | 13935 | Kurs EUR/USD | 1.2253 |
IHSG per 30 DES 2020 | 5,979.07|
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