
Source : Bloomberg,  Cogencis, Bank Indonesia

HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatannya didorong dengan
penguatan bursa saham global. 
Pasar masih mempertimbangkan kekhawatiran atas lonjakan
kasus baru covid-19 serta puturan kedua pemilihan senat di 
Georgia, AS. Spekulasi pemulihan kembali ekonomi global 
yang kuat menjadi pendorong penguatan bursa saham global. 
USD mencatatkan pelemahan ditengah ekspektasi
kemenangan kubu Demokrat.

FX
USD melemah terhadap mata uang majors menyusul ekspektasi pelaku pasar bahwa kubu Demokrat akan
unggul dalam pemilihan anggota senat AS di negara bagian Georgia. Jika kubu Demokrat memenangkan
pemilihan tersebut maka Presiden terpilih Joe Biden akan lebih leluasa dalam mewujudkan program 
stimulusnya.
Mata uang komoditas seperti AUD dan NZD menguat menyusul naiknya harga minyak setelah Arab Saudi 
setuju untuk memangkas produksi minyak sebanyak 1 juta barel per harinya.
USD menguat terhadap IDR seiring dengan meningkatnya tingkat infeksi covid-19 dan sempat mencapai level 
13,950 sebelum ditutup pada level 13,940-13,950. Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada 13,930-13,950.
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Pasar Obligasi
Lelang obligasi kemarin cukup diminati pelaku pasar dimana penawaran yang masuk sebesar IDR 94.309
triliun dan yang dikabulkan adalah sebesar IDR 41 triliun. Pemerintah juga menerbitkan obligasi USD seri baru
dengan tenor 10 tahun, 30 tahun dan 50 tahun dengan total issuance sebesar 3 milyar USD.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Selasa (04/01), IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0.531% dan
berakhir pada level 6,137.34. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona
positif, dipimpin dengan penguatan sebesar +2.79% dari sektor pertanian, sektor finansial mencatatkan
kenaikan sebesar +1.14% dan sektor pertambangan meningkat sebesar +1.08%. Sisa tiga (3) sektor lainnya
berakhir pada zona negatif, sektor infrastruktur melemah sebesar -0.65%, aneka industri mencatatkan
penurunan -0.33% dan sektor perdagangan, servis dan investasi mengalami penurunan sebesar -0.06%.
Investor Asing lanjut mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 476.34 Miliar.
Sebagian besar pasar saham Asia menguat pada perdagangan hari Selasa (5/1). Para trader
mempertimbangkan kekhawatiran dampak naiknya kasus virus corona dan bersiap mengantisipasi pemilihan
Senat putaran kedua Georgia AS. Ketidakpastian pemilu Senat di Georgia USA dapat berdampak besar pada
kebijakan ekonomi Presiden AS terpilih Joe Biden untuk mengejar kebijakan ekonomi pilihannya.
Bursa saham Wall Street menguat, Selasa, mengembalikan penurunan tajam di sesi sebelumnya, karena para
trader berspekulasi untuk pemulihan ekonomi global yang kuat.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

4-Jan 5-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 5.90 5.93 0.51 

Indonesia USD 10yr 1.82 1.82 0.11 

US Treasury 10yr 0.91 0.96 4.60 

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.68 0.45

FED RATE 0.25 1.20 0.20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7523 0.0973

1 Mth 3.8058 0.1398

3 Mth 4.0558 0.2373

6 Mth 4.2558 0.2559

1 Yr 4.4539 0.3406

Bursa Saham Dunia

04-Jan 05-Jan %Change

IHSG 6,104.90 6,137.34 0.53 

LQ 45 958.65 961.39 0.29 

S&P 500 (US) 3,700.65 3,726.86 0.71 

Dow Jones (US) 30,223.89 30,391.60 0.55 

Hang Seng (HK) 27,472.81 27,649.86 0.64 

Shanghai Comp (CN) 3,502.96 3,528.68 0.73 

Nikkei 225 (JP) 27,258.38 27,158.63 (0.37)

DAX (DE) 13,726.74 13,651.22 (0.55)

FTSE 100 (UK) 6,571.88 6,612.25 0.61 

Cross Currencies

05-Jan 06-Jan % Change

USD/IDR 13940 13930 (0.07)

EUR/IDR 17088 17122 0.20 

JPY/IDR 135.18 135.54 0.27 

GBP/IDR 18919 18958 0.20 

CHF/IDR 15815 15848 0.21 

AUD/IDR 10702 10805 0.96 

NZD/IDR 10009 10102 0.93 

CAD/IDR 10918 10988 0.65 

HKD/IDR 1798 1797 (0.07)

SGD/IDR 10565 10567 0.02 

Major Currencies

05-Jan 06-Jan % Change

EUR/USD 1.2258 1.2290 0.26 

USD/JPY 103.13 102.78 (0.34)

GBP/USD 1.3572 1.3608 0.27 

USD/CHF 0.8813 0.8790 (0.26)

AUD/USD 0.7678 0.7754 0.99 

NZD/USD 0.7180 0.7250 0.97 

USD/CAD 1.2771 1.2675 (0.75)

USD/HKD 7.7527 7.7527 0.00 

USD/SGD 1.3195 1.3184 (0.09)

“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.”

*JAN-21

Kurs USD/IDR | 13930 | Kurs EUR/USD | 1.2290|
IHSG per 05 JAN 2021| 6,137.34|
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