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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir terkoreksi pada penutupan kemarin sore 
ditengah penguatan Bursa Saham Asia. 
Bursa Saham AS berakhir melemah tipis ditengah penurunan
saham-saham emiten teknologi dan penantian paket stimulus 
fiskal AS. 
Nilai tukar rupiah mencatatkan penguatan terhadap mata
uang major pada pembukaan pagi hari .

FX
Setelah menguat sepanjang sesi perdagangan Asia dan Eropa, USD kembali melemah di sesi AS setelah terjadi
peningkatan pada angka pengangguran dari ekspektasi di 789K dirilis di angka 965K. Pernyataan dari Fed Powell yang 
menyatakan Fed tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat juga menambah katalis pelemahan USD. EUR 
sempat melemah hingga 1.2111 sebelum kembali rally hingga 1.2178 sehingga support di 1.2138 tetap terjaga. GBP juga
menguat hingga menyentuh level 1.3710 sebelum terkoreksi kembali ke level 1.3684 di penutupan sesi AS.
USDIDR di buka di level 14100-14125 di sesi perdagangan kemarin dan akhirnya stabil di level 14115-14125 hingga akhir
paruh pertama perdagangan. Di sesi kedua USDIDR berangsur ke bawah hingga menyentuh level 14080-14090 karena
kurangnya permintaan dalam negeri, sebelum akhirnya ditutup di level 14075-14085.
Pagi ini spot USDIDR dibuka pada 14050-14070 dengan rentang perdagangan diperkirakan akan berada di 14000-14080.
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Pasar Obligasi
Sesi perdagangan kemarin terbilang sepi walau IDR bergerak menguat terhadap USD. Aksi beli terlihat kurang agresif
menyebabkan level imbal hasil relatif tidak berubah disbanding perdagangan sehari sebelumnya. Hal yang menarik adalah
terlihat permintaan terhadap FR80 (seri benchmark sebelkumnya untuk tenor 15 tahun).

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis, 13 Januari 2021, IHSG mencatatkan pelemahan sebesar -0.11% dan berakhir pada
level 6,428.32. Lima (5) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona merah, sektor properti
melemah sebesar -0.96%, sektor finansial mencatatkan penurunan sebesar -0.63% dan industri barang konsumsi
mengalami pelemahan sebesar -0.57%. Sisa empat (4) sektor lainnya berakhir pada zona hijau, dipimpin dengan
penguatan sebesar +1.61% dari industri dasar & kimia, sektor infrastruktur mencatatkan peningkatan sebesar +0.73%
dan sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar +0.33%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi pembelian bersih
sebesar Rp. 2.966 Triliun.
Pasar saham Asia ke zona hijau pada perdagangan hari Kamis (14/1). Para investor memperpanjang spekulasi bahwa akan
terjadi rebound pertumbuhan ekonomi global. Pasar saham Jepang berjaya pada akhir perdagangan.
Bursa saham Wall Street turun tipis, Kamis, dengan saham teknologi melorot, karena trader menunggu peluncuran
paket stimulus ekonomi Amerika Serikat yang berpotensi sangat besar.
Pasar saham Eropa ke zona hijau saat menit-menit awal pada perdagangan hari Kamis (14/1) pagi waktu setempat.
Penguatan ini terjadi walaupun kecemasan terhadap pandemi virus corona serta guncangan politik di AS masih
berlangsung.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

13-Jan 14-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.23 6.22 (0.13)

Indonesia USD 10yr 2.03 1.99 (2.12)

US Treasury 10yr 1.08 1.13 4.25 

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 3.7500 0.0979

1 Mth 3.8000 0.1265

3 Mth 4.0508 0.2413

6 Mth 4.2523 0.2479

1 Yr 4.4523 0.3263

Bursa Saham Dunia

13-Jan 14-Jan %Change

IHSG 6,435.21 6,428.32 (0.11)

LQ 45 1,002.89 1,002.38 (0.05)

S&P 500 (US) 3,809.84 3,795.54 (0.38)

Dow Jones (US) 31,060.47 30,991.52 (0.22)

Hang Seng (HK) 28,235.60 28,496.86 0.93 

Shanghai Comp (CN) 3,598.65 3,565.91 (0.91)

Nikkei 225 (JP) 28,456.59 28,698.26 0.85 

DAX (DE) 13,939.71 13,988.70 0.35 

FTSE 100 (UK) 6,745.52 6,801.96 0.84 

Cross Currencies

14-Jan 15-Jan % Change

USD/IDR 14,135 14,070 (0.46)

EUR/IDR 17,195 17,094 (0.59)

JPY/IDR 136.10 135.61 (0.36)

GBP/IDR 19,291 19,251 (0.21)

CHF/IDR 15,931 15,838 (0.58)

AUD/IDR 10,951 10,932 (0.18)

NZD/IDR 10,162 10,144 (0.17)

CAD/IDR 11,137 11,122 (0.14)

HKD/IDR 1,823 1,815 (0.45)

SGD/IDR 10,664 10,614 (0.47)

Major Currencies

14-Jan 15-Jan % Change

EUR/USD 1.2165 1.2149 (0.13)

USD/JPY 103.86 103.76 (0.10)

GBP/USD 1.3648 1.3683 0.26 

USD/CHF 0.8873 0.8883 0.12 

AUD/USD 0.7748 0.7770 0.29 

NZD/USD 0.7189 0.7210 0.30 

USD/CAD 1.2692 1.2647 (0.35)

USD/HKD 7.7537 7.7532 (0.01)

USD/SGD 1.3255 1.3256 0.01 

“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 | 14070 | Kurs EUR/USD | 1.2149 |
IHSG per 14 JAN 2021| 6,428.32 |
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