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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil menguat seiring dengan apresiasi nilai tukar rupiah di 
tengah rebound Pasar Global yang didorong dengan memudarnya
kekhawatiran investor terhadap konflik AS – Iran. Bursa Saham Global 
terlihat berakhir pada zona positif. Bursa Saham Wall Street menguat
didorong dengan penguatan saham Apple dan kesepakatan AS-China. 

FX
Dolar AS beringsut lebih tinggi pada Kamis, di tengah meningkatnya sentimen risiko di tengah optimisme bahwa perang
dagang AS-Cina mungkin mendekati akhir dan meredakan ketegangan di Timur Tengah. Indeks dolar AS, yang mengukur
greenback terhadap sekeranjang perdagangan-tertimbang dari enam mata uang utama, naik 0,17% menjadi 96,17.
Kementerian perdagangan China mengatakan pada hari Kamis bahwa Wakil Perdana Menteri Liu He akan menandatangani
perjanjian perdagangan fase satu di Washington minggu depan, memicu harapan bahwa kesepakatan parsial pada akhirnya
akan membuka jalan bagi kedua negara untuk mengakhiri perang dagang selama berbulan-bulan. Serta berita perdagangan
yang positif, melonggarnya ketegangan di Timur Tengah membuat mata uang safe-haven tetap lemah, mendukung
pergerakan yang lebih tinggi di greenback. USD / JPY naik 0,34% menjadi Y109.47. Sementara pound, terus bergoyang setelah
Gubernur Bank of England Mark Carney menyarankan bank sentral mempertimbangkan stimulus jangka pendek karena
perkiraan ekonominya mungkin agak tinggi. GBP / USD turun 0,32% menjadi $ 1,306 dan menarik sedikit reaksi di tengah
berita bahwa anggota parlemen Inggris mendukung kesepakatan Brexit yang disetujui Perdana Menteri Boris Johnson dengan
UE tahun lalu. Namun, hasil pemungutan suara sebagian besar diharapkan, menyusul kemenangan partai Konservatif yang
berkuasa dalam pemilihan umum bulan lalu. Euro berada pada kisaran datar di $ 1,111 bahkan ketika output industri Jerman
melampaui perkiraan ekonom. USD / CAD naik 0,35% menjadi C $ 1,308, karena data perumahan Kanada yang lebih lemah
tidak banyak membantu meredakan kegelisahan investor bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi baru-baru ini akan
bertahan.

Pasar Obligasi
INDOGB menguat setelah risiko di berita karena ketegangan AS-IRAN lebih tenang. Kedua belah pihak tampaknya tidak
menginginkan eskalasi yang lain. 10 INDOGB diperdagangkan rendah di 6,98%. Semua obligasi adalah penawaran yang baik di
seluruh kurva, terutama obligasi perut karena arbitrageur sedang bergerak karena mengungguli USDIDR. Bank regional dan
lokal juga mengejar obligasi karena FX. Oleh karena itu, kami melihat FR82 diperdagangkan di bawah 7% pada saat pertama
sejak penerbitan. BI juga mengintervensi pasar dan mencari seri benchmark. Hasil turun 3-10bps

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis (10/1) sore, IHSG kembali menguat sebesar +0.784% dan berakhir pada level 6,274.49.
Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan. Terlihat dari kenaikan
IDX30 (+1.11%) dimana lebih tinggi daripada kenaikan IHSG pada penutupan Kamis, 10/1. Delapan (8) dari sembilan (9) sektor
yang di perdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor Agriculture menguat sebesar+3.77%, Miscellaneous
Industry meningkat sebanyak +1.46%, dan Basic Industry menguat sebesar +1.22%. Hanya sektor Mining yang melemah
sebesar -0.87%. Investor Asing lanjut mencatatkan net buy sebesar Rp. 887.90 Miliar.
Pasar Saham Global serempak bangkit dari zona negatif ditengah meredanya konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran.
Bursa Saham Wall Street berhasil menguat didorong dengan penguatan saham Apple dan optimisme soal kesepakatan
dagang AS-China.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

9-Jan-20 10-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

8-Jan 9-Jan %Change

IHSG 6,225.69 6,274.49 0.78%

LQ 45 1,005.45 1,016.84 1.13%

S&P 500 (US) 3,253.05 3,274.70 0.67%

Dow Jones (US) 28,745.09 28,956.90 0.74%

Hang Seng (HK) 28,087.92 28,561.00 1.68%

Shanghai Comp (CN) 3,066.89 3,094.88 0.91%

Nikkei 225 (JP) 23,204.76 23,739.87 2.31%

DAX (DE) 13,320.18 13,495.06 1.31%

FTSE 100 (UK) 7,574.93 7,598.12 0.31%

Cross Currencies

9-Jan-20 10-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,870 13,830 (0.57)

EUR/IDR 15,418 15,357 (0.92)

JPY/IDR 126.90 126.27 (1.42)

GBP/IDR 8,196 18,066 (0.69)

CHF/IDR 14,233 14,208 (1.05)

AUD/IDR 9,533 9,485 (0.56)

NZD/IDR 9,221 9,137 (0.51)

CAD/IDR 10,637 10,587 (1.00)

HKD/IDR 1,784 1,781 (0.56)

SGD/IDR 10,274 10,235 (0.54)

Major Currencies

9-Jan-20 10-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1115 1.1104 (0.37)

USD/JPY 109.29 109.51 0.85 

GBP/USD 1.3119 1.3063 (0.12)

USD/CHF 0.9743 0.9734 0.47 

AUD/USD 0.6872 0.6855 0.01 

NZD/USD 0.6647 0.6606 0.06 

USD/CAD 1.3037 1.3065 0.42 

USD/HKD 7.7747 7.7659 (0.02)

USD/SGD 1.3500 1.3512 (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 | 13,830 | Kurs EUR/USD | 1.1104 |
IHSG per 09 Januari 2020| 6,274.49 |
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