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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG melemah seiring dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah 
ditengah tekanan yang dialami pasar global pascaserangan Iran 
terhadap 2 base Militer AS di Irak. Pasar Saham Asia terlihat berakhir
pada zona negatif. Meski demikian, Bursa Saham AS berhasil berakhir

pada zona positif pada penutupannya Rabu, 8 Januari. 

FX
Yen Jepang melonjak dan emas melonjak tinggi pada hari Rabu kemarin setelah serangan roket pada pangkalan yang 
menjadi tuan rumah pasukan AS di Irak membuat kekhawatiran akan konflik yang lebih besar lagi pecah di Timur 
Tengah.
Roket ditembak pada beberapa sasaran termasuk pangkalan udara al Asad Irak. Serangan itu terjadi beberapa jam 
setelah upacara pemakaman seorang komandan militer Iran, yang pembunuhannya dalam serangan pesawat tak
berawak AS di Baghdad pekan lalu.
Yen menguat di saat kekacauan berdasarkan status Jepang sebagai kreditor terbesar di dunia, naik 0,6% ke level 
tertinggi tiga bulan di 107,74 yen per dolar.
Soleimani, tokoh penting dalam mendalangi kampanye lama Iran untuk mengusir pasukan AS dari Irak, juga 
bertanggung jawab untuk membangun jaringan pasukan proksi Teheran di seluruh Timur Tengah.
Dolar naik 0,3% pada dolar Selandia Baru dan mencapai level tertinggi tiga bulan terhadap AUD, yang telah merosot
karena pasar mulai bertaruh bahwa korban ekonomi dari kebakaran hutan yang melanda negara itu dapat memaksa
penurunan suku bunga

Pasar Obligasi
Obligasi mulai melemah setelah Iran meluncurkan rudal. BI melakukan intervensi tiga kali lipat dalam DNDF, Spot,
dan obligasi. Permintaan berada pada obligasi tenor 5y hingga 10y, Sebagian besar investor asing memperpendek
durasi dengan mencari obligasi jangka pendek seperti FR 61 dan FR 63. Pembelian terbatas pada FR 82. Kemarin ada
peluncuran INDON30 dan INDON50. INDON 2050 ditutup pada 100.50-100.625 (naik 1,5%) karena permintaan ritel.

Pasar Saham
Pada penutpan perdagangan Rabu (8/1) sore, IHSG kembali terkoreksi sebesar -0.855% dan berakhir pada level
6,225.69. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar, tepatnya pada saham-saham besar pilihan.
Terlihat dari penurunan IDX30 (-0.90%) dimana lebih dalam daripada penurunan IHSG pada Rabu sore. Hanya sektor
Mining yang mampu mempertahankan dirinya dengan penguatan sebesar +0.19%. Sisa delapan (8) sektor yang
diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Basic Industry melemah sebesar -2.15%, sektor Agriculture turun
sebanyak -1.55% dan sektor Property melemah -1.06%. Investor Asing mencatat net sell sebesar Rp. 90 Juta.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona negatif, didorong dengan perilaku para investor lebih memilih untuk
investasi dalam aset-aset safe haven. Setelah Iran menembakkan rudal ke dua (2) fasilitas militer milik Amerika
Serikat di Irak pada Rabu (8/1) pagi waktu Baghdad.
Meski demikian, Bursa Wall Street berhasil berakhir pada zona positif pada penutupannya Rabu (8/1), setelah
President Trump menyatakan bahwa serangan Iran tidak menimbulkan korban.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

8-Jan-20 9-Jan-20 %Change

Indonesia IDR 10yr 6.93 6.93 0.07 

Indonesia USD 10yr 2.86 2.87 0.03 

US Treasury 10yr 1.92 1.88 (2.08)

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

BI 7-Day RRR 5.00 2.72 0.34

FED RATE 1.75 2.00 0.30

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.05 1.5747

1 Mth 5.40 1.6771

3 Mth 5.50 1.8340

6 Mth 5.66 1.8743

1 Yr 5.85 1.9511

Bursa Saham Dunia

7-Jan 8-Jan %Change

IHSG 6,279.35 6,225.69 -0.85%

LQ 45 1,014.64 1,005.45 -0.91%

S&P 500 (US) 3,237.18 3,253.05 0.49%

Dow Jones (US) 28,583.68 28,745.09 0.56%

Hang Seng (HK) 28,322.06 28,087.92 -0.83%

Shanghai Comp (CN) 3,104.80 3,066.89 -1.22%

Nikkei 225 (JP) 23,575.72 23,204.76 -1.57%

DAX (DE) 13,226.83 13,320.18 0.71%

FTSE 100 (UK) 7,573.85 7,574.93 0.01%

Cross Currencies

8-Jan-20 9-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,950 13,870 (0.57)

EUR/IDR 15,561 15,418 (0.92)

JPY/IDR 128.72 126.90 (1.42)

GBP/IDR 18,323 18,196 (0.69)

CHF/IDR 14,384 14,233 (1.05)

AUD/IDR 9,586 9,533 (0.56)

NZD/IDR 9,268 9,221 (0.51)

CAD/IDR 10,745 10,637 (1.00)

HKD/IDR 1,794 1,784 (0.56)

SGD/IDR 10,330 10,274 (0.54)

Major Currencies

8-Jan-20 9-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1156 1.1115 (0.37)

USD/JPY 108.36 109.29 0.85 

GBP/USD 1.3135 1.3119 (0.12)

USD/CHF 0.9697 0.9743 0.47 

AUD/USD 0.6871 0.6872 0.01 

NZD/USD 0.6643 0.6647 0.06 

USD/CAD 1.2983 1.3037 0.42 

USD/HKD 7.7762 7.7747 (0.02)

USD/SGD 1.3505 1.3500 (0.04)

“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 | 13,870 | Kurs EUR/USD | 1.1115 |
IHSG per 08 Januari 2020| 6,225.69  |
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