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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatannya ditengah pelemahan
Bursa Saham Global.
Pasar Global mencatatkan pelemahan ditengah gejolak politik
yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meskipun adanya
prospek paket bantuan stimulus covid-19 sebesar triliunan AS 
dolar.
USD menjadi mata uang terkuat di sesi perdagangan kemarin
dipicu oleh kekhawatiran pasar. 

FX
USD menjadi mata uang terkuat di sesi perdagangan kemarin dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap potensi proses 
impeachment Presiden AS dapat mempengaruhi harapan stimulus dan pergerakan pasar saham di AS kedepannya. 
GBP sempat terkoreksi hingga 1.3449 sebelum kembali naik hingga 1.3512. EUR juga memiliki pergerakan yang sama
setelah terkoreksi hingga 1.2131 namun kembali menguat hingga 1.2171.
USD juga mempertahankan penguatannya terhadap IDR di perdagangan kemarin, setelah dibuka di level 14000-
14060 dengan cepat bergerak melemah hingga 14235 sebelum akhirnya stabil di level 14160-14180, dan akhirnya
ditutup di level 14190-14200.
Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada 14220-14240 dengan rentang perdagangan diperkirakan akan berada di 14180-
14250
EUR Graph 

Pasar Obligasi
Secara umum imbal hasil obligasi pemerintah bergerak naik 1-5bps, dengan seri 15 tahun hanya naik 1bps dan seri-
seri lainnya naik hingga 5bps. Support untuk seri 10 tahun berada di level 6.25%-6.20%, meningkatnya imbal hasil
obligasi di perdagangan kemarin juga dibarengi oleh melemahnya nilai tukar IDR terhadap USD.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan awal pekan ini, IHSG mencatatkan penguatan sebesar +1.99% dan berakhir pada level
6,382.94. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat
dari penguatan IDX30 (+2.38%) dan LQ45 (+2.22%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada penutupan
kemarin sore. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
penguatan sebesar +3.86% dari sektor finansial, sektor perdagangan mencatatkan kenaikan sebesar +2.38% dan
aneka industri meningkat sebesar +2.23%. Tiga (3) sektor lainnya berakhir pada zona negatif, sektor pertanian
melemah sebesar -1.16%, industri dasar mencatatkan penurunan sebesar -0.69% dan sektor pertambangan
mengalami pelemahan sebesar -0.13%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 2.741,63
Miliar.
Pasar saham Asia rehat dari zona penguatan pada perdagangan hari Senin (11/1) seiring triliunan dolar AS rencana
stimulus fiskal USA yang baru ditetapkan akan diumumkan pekan ini. Hal ini memicu perdagangan reflasi global. Para
investor mewaspadai situasi politik AS karena tekanan meningkat untuk memecat Presiden Donald Trump meskipun
membutuhkan waktu lama.
Bursa ekuitas Wall Street melemah, Senin, karena investor menilai valuasi saham dan prospek stimulus bantuan
Covid-19 lebih banyak, bersama dengan gejolak politik yang sedang berlangsung.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

08-Jan 11-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.15 6.20 0.85 

Indonesia USD 10yr 1.96 1.95 (0.26)

US Treasury 10yr 1.12 1.15 2.78 

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 3.7500 0.1021

1 Mth 3.8042 0.1264

3 Mth 4.0523 0.2244

6 Mth 4.2539 0.2465

1 Yr 4.4539 0.3296

Bursa Saham Dunia

08-Jan 11-Jan %Change

IHSG 6,257.84 6,382.94 2.00 

LQ 45 979.31 1,001.02 2.22 

S&P 500 (US) 3,824.68 3,799.61 (0.66)

Dow Jones (US) 31,097.97 31,008.69 (0.29)

Hang Seng (HK) 27,878.22 27,908.22 0.11 

Shanghai Comp (CN) 3,570.11 3,531.50 (1.08)

Nikkei 225 (JP) 28,139.03 - -

DAX (DE) 14,049.53 13,936.66 (0.80)

FTSE 100 (UK) 6,873.26 6,798.48 (1.09)

Cross Currencies

11-Jan 12-Jan % Change

USD/IDR 14,185 14,240 0.39 

EUR/IDR 17,265 17,298 0.19 

JPY/IDR 136.14 136.60 0.34 

GBP/IDR 19,153 19,253 0.52 

CHF/IDR 15,958 15,983 0.16 

AUD/IDR 10,917 10,967 0.46 

NZD/IDR 10,191 10,206 0.15 

CAD/IDR 11,122 11,141 0.17 

HKD/IDR 1,829 1,836 0.39 

SGD/IDR 10,655 10,702 0.45 

Major Currencies

11-Jan 12-Jan % Change

EUR/USD 1.2171 1.2147 (0.20)

USD/JPY 104.20 104.26 0.06 

GBP/USD 1.3503 1.3521 0.13 

USD/CHF 0.8889 0.8910 0.23 

AUD/USD 0.7698 0.7702 0.06 

NZD/USD 0.7185 0.7167 (0.25)

USD/CAD 1.2752 1.2780 0.22 

USD/HKD 7.7547 7.7547 0.00 

USD/SGD 1.3314 1.3306 (0.06)

“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 | 14240 | Kurs EUR/USD | 1.2147 |
IHSG per 11 JAN 2021| 6,382.94|
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