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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatan dan berakhir di atas level 6400. 
Bursa Saham Asia berakhir pada zona positif ditengah ekspektasi
vaksinasi dapat melawan pandemi virus corona dan memulihkan
ekonomi global. 
S&P 500 dan Nasdaq berakhir menguat didorong dengan penguatan
saham teknologi. 
USD menjadi yang terkuat di sesi perdagangan kemarin setelah
melemah pada perdagangan sebelumnya.

FX
USD menjadi yang terkuat di sesi perdagangan kemarin setelah melemah pada perdagangan sebelumnya. Terlihat
penguatan USD tersebut lebih merupakan koreksi teknikal pelemahannya terhadap dengan mata uang Utama. EUR 
terlihat terkonsolidasi di level perdagangan 1.2138-1.2220 dalam 3 sesi perdagangan terakhir. Rentang tersebut terlihat
cukup kuat sebagai level support dan resistance. Selain itu dari AS, House of Representative akhirnya melakukan voting
untuk meneruskan rencana pemakzulan Presiden Trump untuk yang kedua kali selama masa kepemimpinannya.
USDIDR dibuka di level 14120-14130 di perdagangan kemarin dan terus menguat hingga terendah berada di level 14080. 
Besarnya permintaan korporasi membuat penguatan IDR tertahan, dan akhirnya ditutup di level 14090-14100.
Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada 14125-14135 dengan rentang perdagangan diperkirakan akan berada di 14070-14150.
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Pasar Obligasi
Imbal hasil obligasi pemerintah IDR seri 5 dan 10 tahun terlihat menyempit 1-2bps, namun untuk seri 10 tahun masih
belum mampu memecah level imbal hasil 6.22%-6.17%. Permintaan di pasar terlihat untuk seri pendek dan menengah.
Institusi lokal masih terlihat melakukan pembelian seri 5 tahun kebawah, sementara investor ritel masih fokus ke seri
FR88 dan FR89.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Rabu, 13 Januari 2021, IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0.618% dan berakhir
pada level 6,435.205. Aksi pembelian banyak dilkakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, terlihat dari penguatan LQ45 (+0.65%) & IDX30 (+0.65%) yang lebih besar daripada penguatan IHSG pada
penutupan kemarin sore. Delapan (8) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin
dengan sektor pertambangan yang meningkat sebesar +4.17%, aneka industri menguat sebesar +2.90% dan industri
dasar & kimia mencatatkan kenaikan sebesar +1.55%. Hanya industri barang konsumsi yang mencatatkan pelemahan
sebesar -1.26%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi pembelian berih sebesar Rp. 1.159 Trilliun.
Pasar saham Asia finis menguat pada perdagangan hari Rabu (13/1), mengikuti jejak penguatan Wall Street. Laju
kenaikan tersebut seiring ekspektasi vaksinasi pada akhirnya akan menang perang melawan pandemi virus corona
sehingga memicu harapan pemulihan ekonomi. Investor berspekulasi bahwa pemerintahan Joe Biden akan meningkatkan
distribusi vaksin virus corona di AS serta akan banyak mengalokasikan belanja stimulus. Kebijakan ini berkontribusi bagi
pemulihan ekonomi global serta mendorong demand terhadap komoditas.
S&P 500 dan Nasdaq Composite ditutup sedikit lebih tinggi, Rabu, dipimpin saham teknologi, ketika trader mencermati
suku bunga, ketidakpastian politik di Washington, dan pandemi yang masih berkecamuk.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

12-Jan 13-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.25 6.23 (0.42)

Indonesia USD 10yr 2.03 2.03 0.00 

US Treasury 10yr 1.13 1.08 (4.07)

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.68 0.45

FED RATE 0.25 1.40 0.40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7515 0.1016

1 Mth 3.8000 0.1273

3 Mth 4.0508 0.2338

6 Mth 4.2523 0.2476

1 Yr 4.4523 0.3256

Bursa Saham Dunia

12-Jan 13-Jan %Change

IHSG 6,395.67 6,435.21 0.62 

LQ 45 996.44 1,002.89 0.65 

S&P 500 (US) 3,801.19 3,809.84 0.23 

Dow Jones (US) 31,068.69 31,060.47 (0.03)

Hang Seng (HK) 28,276.75 28,235.60 (0.15)

Shanghai Comp (CN) 3,608.34 3,598.65 (0.27)

Nikkei 225 (JP) 28,164.34 28,456.59 1.04 

DAX (DE) 13,925.06 13,939.71 0.11 

FTSE 100 (UK) 6,754.11 6,745.52 (0.13)

Cross Currencies

13-Jan 14-Jan % Change

USD/IDR 14,135 14,135 0.00 

EUR/IDR 17,264 17,195 (0.40)

JPY/IDR 136.46 136.10 (0.26)

GBP/IDR 19,335 19,291 (0.23)

CHF/IDR 15,956 15,931 (0.15)

AUD/IDR 10,977 10,951 (0.23)

NZD/IDR 10,214 10,162 (0.51)

CAD/IDR 11,121 11,137 0.15 

HKD/IDR 1,823 1,823 0.01 

SGD/IDR 10,688 10,664 (0.23)

Major Currencies

13-Jan 14-Jan % Change

EUR/USD 1.2214 1.2165 (0.40)

USD/JPY 103.59 103.86 0.26 

GBP/USD 1.3679 1.3648 (0.23)

USD/CHF 0.8859 0.8873 0.15 

AUD/USD 0.7766 0.7748 (0.23)

NZD/USD 0.7226 0.7189 (0.52)

USD/CAD 1.2711 1.2692 (0.15)

USD/HKD 7.7544 7.7537 (0.01)

USD/SGD 1.3225 1.3255 0.23 

“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 | 14135 | Kurs EUR/USD | 1.2165|
IHSG per 13 JAN 2021| 6,435.21|
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