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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir di zona positif pada akhir perdagangan Jumat
(17/1) ditengah penguatan Bursa Saham Asia yang didorong
dengan rilisnya data China yang menunjukan tekanan ekonomi
yang mulai mereda. Bursa Saham AS terlihat berakhir menguat
didorong beberapa optimisme di pasar. 

FX
USD menguat setelah rilis data pembangunan rumah baru menguat 3 bulan berturut-turut dirilis di angka
1.61M dibanding ekspektasi di 1.38M.
GBP kembali terkoreksi melemah setelah data penjualan ritelnya menurun dari ekspektasi, dirilis di angka -
0.6% dibanding ekspektasi pasar di level 0.5%.
Mata uang negara Asia menguat di perdagangan hari Jumat kemarin setelah euphoria pasar paska
penandatanganan perjanjian perdagangan antara AS dan China memudar. Hari Jumat spot dibuka di level 
13635-13645 dan stabil di level 13645-13655 sebelum akhirnya ditutup di level 13640-13650. Hari ini spot di 
buka di level yang tidak jauh berbeda di level 13645-13655 dengan ekspektasi range antara 13630-13670.

Pasar Obligasi
Imbal hasil obligasi IDR ditutup menguat di tengah menurunnya volum dan volatility di akhir perdagangan
minggu kemarin. Terlihat investor sudah mengambil posisi sejak awal minggu sehingga akhir perdagangan
minggu lalu terlihat sedikit pasif. Semakin menguatnya IDR bisa menyebabkan peningkatan permintaan di
lelang esok hari.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG berhasil menguat sebesar +0.089% dan berakhir
tepatnya pada level 6,291.66. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-
saham pilihan. Terlihat dari kenaikan IDX30 (+0.40%) dimana lebih tinggi dari pada penguatan IHSG pada
penutupan Jumat, 17/1. Meskipun IHSG mencatatkan penguatan, hanya tiga (3) sektor yang berhasil berakhir
pada zona positif, sektor Agriculture yang meningkat sebesar +0.75%, sektor Finance naik sebesar +0.73% dan
Basic Industry menguat sebesar +0.62%. Sisa enam (6) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona
negatif, sektor Property melemah sebesar -1.26%, Miscellaneous Industry turun sebesar -0.58% dan sektor
Trade turun sebanyak -0.40%. Investor Asing mencatatkan net buy sebesar Rp. 197.16 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona positif didorong dengan rilisnya data China yang menunjukan
bahwa tekanan ekonomi mulai mereda dan meredanya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Hal ini turut mendukung minat investor terhadap aset berisiko. Bursa Saham Amerika Serikat juga terlihat
berakhir pada zona positif, didorong dengan meredanya perang dagang AS-China, tren suku bunga yang
rendah dan tanda-tanda ekonomi yang sehat.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

16-Jan 17-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.796 6.784 -0.18%

Indonesia USD 10yr 2.824 2.845 0.74%

US Treasury 10yr 1.807 1.822 0.83%

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 1.5558

1 Mth 5.4000 1.6544

3 Mth 5.4653 1.8191

6 Mth 5.6483 1.8449

1 Yr 5.8379 1.9230

Bursa Saham Dunia

16-Jan 17-Jan %Change

IHSG 6,286.05 6,291.66 0.09%

LQ 45 1,025.81 1,029.64 0.37%

S&P 500 (US) 3,316.81 3,329.62 0.39%

Dow Jones (US) 29,297.64 29,348.10 0.17%

Hang Seng (HK) 28,883.04 29,056.42 0.60%

Shanghai Comp (CN) 3,074.08 3,075.50 0.05%

Nikkei 225 (JP) 23,933.13 24,041.26 0.45%

DAX (DE) 13,429.43 13,526.13 0.72%

FTSE 100 (UK) 7,609.81 7,674.56 0.85%

Cross Currencies

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

USD/IDR 13,680 13,655 -0.18%

EUR/IDR 15,188 15,149 -0.26%

JPY/IDR 123.80 123.95 0.12%

GBP/IDR 17,822 17,753 -0.39%

CHF/IDR 14,130 14,108 -0.16%

AUD/IDR 9,395 9,392 -0.04%

NZD/IDR 9,052 9,033 -0.21%

CAD/IDR 10,453 10,450 -0.03%

HKD/IDR 1,755 1,758 0.17%

SGD/IDR 10,129 10,134 0.05%

Major Currencies

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

EUR/USD 1.1137 1.1094 -0.39%

USD/JPY 110.18 110.17 -0.01%

GBP/USD 1.3066 1.3001 -0.50%

USD/CHF 0.9651 0.9679 0.29%

AUD/USD 0.6891 0.6878 -0.19%

NZD/USD 0.6636 0.6615 -0.32%

USD/CAD 1.3047 1.3067 0.15%

USD/HKD 7.7723 7.7678 -0.06%

USD/SGD 1.3466 1.3473 0.05%
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Kurs USD/IDR | 13,655 | Kurs EUR/USD | 1.1094 |
IHSG per 17 Januari 2020| 6,291.66|
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