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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir pada zona positif pada penutupan Kamis (16/1). Nilai
tukar rupiah juga berakhir pada zona positif, dan mencatatkan
kinerja terbaik di Asia.  Bursa Saham Global terlihat berakhir pada
zona positif, setelah penandatanganan kesepakatan dagang AS-China 
fase pertama pada Rabu waktu Washington.

FX
USD menguat menyusul optimism akan pertumbuhan ekonomi US setelah data Retail Sales US dilaporkan
tumbuh 0.7% bulan lalu, lebih baik dari estimasi 0.5%.
Sementara JPY melemah menembus level 110 menyusul berkurangnya demand terhadap mata uang safe 
haven pasca penandatanganan perjanjian dagang fase pertama antara US dengan China.
Kemarin Presiden Joko Widodo memperingatkan akan dampak penguatan IDR terhadap prospek ekspor
Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan bahwa kondisi neraca perdagangan dan neraca berjalan tetap
menjadi perhatian utama. Spot USD/IDR ditutup di 13635-13645 pasca komentar Presiden Jokowi kemarin
dan pagi ini dibuka di 13635-13645 dengan ekspektasi range antara 13600-13660.
Defisit neraca perdagangan Indonesia dilaporkan sebesar USD 30 juta di bulan Desember 2019, lebih baik
dari estimasi sebesar USD 422 juta di survey Bloomberg. Ekspor tumbuh sebesar 1.28% ke USD 14.47 miliar
sementara impor turun sebesar 5.62% ke USD 14.5 miliar menurut Badan Pusat Statistik. Pergerakan spot 
USD/IDR menguat pasca diumumkannya data neraca perdagangan tersebut dan ditutup di 13685-13695. Pagi
ini spot USD/IDR dibuka di 13670-13690 dengan ekspektasi range di 13650-13700.

Pasar Obligasi
Kebanyakan seri obligasi IDR tidak banyak berubah pada perdagangan kemarin. Yield obligasi seri 10 tahun
turun sebesar 2.2 bps ke 6.829% sedangkan yield obligasi seri 30 tahun turun 1 bp ke 7.632%. Minggu depan
pemerintah akan kembali mengadakan lelang obligasi IDR seri benchmar 5 – 30 tahun pada hari Selasa.

Pasar Saham
Pada penutpan perdagangan kemarin sore, IHSG kembali menguat sebesar +0.043% tapatnya pada level
6,286.05. Lima (5) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
sektor Agriculture yang menguat sebesar +1.48%, sektor Trade naik sebesar +1.09% dan Basic Industry
meningkat +0.66%. Sisa empat (4) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Miscellaneous
Industry melemah -0.88%, sektor Infrastructure turun sebesar -0.49% dan sektor Finance turun sebesar -0.3%.
Investor Asing mencatatkan net sell sebesar Rp. 731.83 Miliar.
Bursa Saham Global terlihat berakhir pada zona positif, setelah penandatanganan kesepakatan dagang AS-
China fase pertama yang menghilangkan sejumlah ketidakpastian dalam jangka pendek.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

15-Jan 16-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.824 6.796 -0.41%

Indonesia USD 10yr 2.841 2.824 -0.60%

US Treasury 10yr 1.783 1.808 1.40%

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

BI 7-Day RRR 5.00 2.72 0.34

FED RATE 1.75 2.3 0.2

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.0500 1.5589

1 Mth 5.4000 1.6690

3 Mth 5.4683 1.8361

6 Mth 5.6485 1.8650

1 Yr 5.8394 1.9528

Bursa Saham Dunia

15-Jan 16-Jan %Change

IHSG 6,283.37 6,286.05 0.04%

LQ 45 1,025.07 1,025.81 0.07%

S&P 500 (US) 3,289.29 3,316.81 0.84%

Dow Jones (US) 29,030.22 29,297.64 0.92%

Hang Seng (HK) 28,773.59 28,883.04 0.38%

Shanghai Comp (CN) 3,090.04 3,074.08 -0.52%

Nikkei 225 (JP) 23,916.58 23,933.13 0.07%

DAX (DE) 13,432.30 13,429.43 -0.02%

FTSE 100 (UK) 7,642.80 7,609.81 -0.43%

Cross Currencies

16-Jan-20 17-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,680 13,640 -0.29%

EUR/IDR 15,260 15,188 -0.47%

JPY/IDR 124.47 123.80 -0.54%

GBP/IDR 17,839 17,822 -0.09%

CHF/IDR 14,189 14,130 -0.42%

AUD/IDR 9,462 9,395 -0.71%

NZD/IDR 9,074 9,052 -0.25%

CAD/IDR 10,490 10,453 -0.35%

HKD/IDR 1,761 1,755 -0.34%

SGD/IDR 10,164 10,129 -0.34%

Major Currencies

16-Jan-20 17-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1155 1.1137 -0.16%

USD/JPY 109.90 110.18 0.25%

GBP/USD 1.3040 1.3066 0.20%

USD/CHF 0.9640 0.9651 0.11%

AUD/USD 0.6915 0.6891 -0.35%

NZD/USD 0.6633 0.6636 0.05%

USD/CAD 1.3040 1.3047 0.05%

USD/HKD 7.7681 7.7723 0.05%

USD/SGD 1.3458 1.3466 0.06%
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Kurs USD/IDR | 13,640 | Kurs EUR/USD | 1.1137|
IHSG per 16 Januari 2020| 6,286.05 |
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