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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir melemah pada perdagangan hari terakhir 2019. Di sisi
lain, rupiah mampu berakhir menguat dan mencatat apresiasi
sebesar 3.3% sepanjang tahun 2019.  Bursa Saham China terlihat
berakhir positif, didorong dengan laporan penjualan ritel 2019 yang 
perkiraan naik 8%. Bursa Saham AS terlihat berakhir di zona positif. 

FX
USD mengawali tahun baru dari posisinya diakhir tahun dengan tekanan menyusul para investor bertaruh
perekonomian AS dengan optimisme dari perkembangan perang dagang antara US dan China. Presiden US Donald 
Trump mengatakan di hari Selasa bahwa ia akan menandatangi perjanjian perang dagang fase satu pada tanggal 15 
Januari 2020. Perkembangan perang dagang ini membawa DXY turun 1.9% di bulan Desember, terendah dalam 6 
bulan.  EUR naik ke level 1.1220, setelah naik 1.8% di bulan Desember ke level tertingginya sejak awal Agustus. USD 
melemah setelah Chinese Yuan berada di level 6.9640 dan Japanese Yen di 108.67.  Bank Sentral China menurunkan
jumlah cash yang harus dicadangkan oleh bank dari sekitar 800 bio ($114.91 bio) untuk mendukung perekonomian. 
USD mendapatkan keuntungan dari perekonomian US yang baik sepanjang 2019, namun optimisme terhadap
perang dagang memperkuat mata uang major.  Pada hari Selasa, USD/IDR menyentuh level support tahunan di level 
13,885 dan bergerak hingga 13,865. Akhir 2019, spot ditutup di level 13,880-13,885.
Hari ini, spot dibuka di level 13,870-13,890 dan diperkirakan bergerak di level 13880-13920.

Pasar Obligasi
Di akhir tahun 2019, seperti yang telah diprediksi likuiditas tipis dan cenderung ke sisi bid menyusul penguatan IDR
terhadap USD. Obligasi tenor 10 tahun naik beberapa kali dan menyentuh yield 7%. Target Q1 tahun 2020 adalah
sebesar IDR 165.5T dan tanggal 7 Jan 2020 merupakan lelang obligasi konvensional pertama.

Pasar Saham
Pada penutupan akhir tahun 2019, IHSG kembali terkoreksi sebesar -0.47% dan berakhir pada level 6,299.54. Aksi
penujualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari
penurunan IDX30 (-0.82%) dimana lebih dalam dari pada penurunan IHSG pada Senin, 30/12. Tiga (3) dari sembilan
(9) sektor yang diperdagangkan berakhir positif, dipimpin dengan sektor Agriculture yang meningkat sebanyak
+2.08%, sektor Property naik sebesar +0.51% dan sektor Trade menguat tipis +0.09%. Sisa enam (6) sektor yang
diperdagangkan berakhir negatif, Basic Industry melemah -1.60%, Consumer Goods Industry turun sebesar -0.82%
dan sektor Mining melemah -0.60%. Investor Asing mencatat net buy sebesar Rp. 2.1 Miliar.
Bursa Saham China sempat dibuka melemah dan berbalik melonjak didukung dengan laporan penjualan ritel 2019
yang diperkirakan akan naik sebanyak 8% dan harapan bahwa suku bunga floating dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi. Bursa Saham Amerika Serikat berakhir positif, didorong dengan optimisme negosiasi dagang AS-China.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

31-Dec-19 2-Jan-20 %Change

Indonesia IDR 10yr 7.13 6.96 (2.43)

Indonesia USD 10yr 2.84 2.81 (1.02)

US Treasury 10yr 1.90 1.92 (1.68)

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

BI 7-Day RRR 5.00 3.00 0.14

FED RATE 1.75 2.00 0.30

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.07 1.6300

1 Mth 5.44 1.7625

3 Mth 5.51 1.9083

6 Mth 5.66 1.9121

1 Yr 5.86 1.9962

Bursa Saham Dunia

27-Dec 30-Dec %Change

IHSG 6,329.31 6,299.54 -0.47%

LQ 45 1,022.72 1,014.47 -0.81%

S&P 500 (US) 3,240.02 3,221.29 -0.58%

Dow Jones (US) 28,645.26 28,462.14 -0.64%

Hang Seng (HK) 28,225.42 28,319.39 0.33%

Shanghai Comp (CN) 3,005.04 3,040.02 1.16%

Nikkei 225 (JP) 23,837.72 23,656.62 -0.76%

DAX (DE) 13,337.11 13,249.01 -0.66%

FTSE 100 (UK) 7,644.90 7,587.05 -0.76%

Cross Currencies

31-Dec-19 2-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,910 13,880 (0.32)

EUR/IDR 15,595 15,576 (0.17)

JPY/IDR 128.02 127.71 0.29 

GBP/IDR 18,264 18,388 (0.13)

CHF/IDR 14,374 14,339 0.23 

AUD/IDR 9,748 9,737 (0.07)

NZD/IDR 9,366 9,337 (0.04)

CAD/IDR 10,658 10,693 (0.18)

HKD/IDR 1,786 1,782 (0.30)

SGD/IDR 10,327 10,314 (0.03)

Major Currencies

31-Dec-19 2-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1211 1.1213 0.15 

USD/JPY 108.65 108.69 (0.61)

GBP/USD 1.3130 1.3214 0.19 

USD/CHF 0.9677 0.9688 (0.55)

AUD/USD 0.7004 0.7009 0.20 

NZD/USD 0.6733 0.6722 0.28 

USD/CAD 1.3049 1.2985 (0.16)

USD/HKD 7.7868 7.7899 (0.03)

USD/SGD 1.3470 1.3462 (0.30)

“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 | 13,880 | Kurs EUR/USD | 1.1213 |
IHSG per 30 Desember 2019 | 6,299.54 |
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