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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG gagal memperpanjangkan relinya dan berakhir melemah
pada penutupan awal pekan ini. Meski demikian, nilai tukar
rupiah berhasil menguat tipis terhadap dolar AS. Mayoritas
Bursa Saham Asia berakhir di zona negatif. Bursa Saham AS 
ditutup untuk perayaan Hari Martin Luther King, Jr. 

FX
USD cenderung flat di sesi perdagangan kemarin dikarenakan hari libur di AS. Namun begitu USD masih
terlihat relatif cukup kuat terhadap mata uang lainnya. USD indeks flat di level 97.40.
USDJPY diperdagangkan stabil di level 110.15, sedang EURUSD naik 0.1% di level 1.1095, dan GBPUSD di level 
1.2979 turun 0.2%. Bank Sentral Eropa dan Jepang diperkirakan tidak akan melakukan perubahan suku bunga
di pertemuan pertamanya tahun ini, sedang Bank Sentral Inggris diperkirakan akan melakukan pemotongan
suku bunga di tahun ini.
Mata uang negara Asia menguat di sesi perdagangan kemarin, dipimpin oleh Yuan dimana permintaan
terhadap mata uangnya meningkat sebelum libur satu minggu penuh di Minggu depan. USDIDR dibuka di 
level 13635-13645 sebelum bergerak naik ke level 13650-13660. Spot kemarin akhirnya kembali ditutup di 
level 13635-13645. Hari ini spot kembali di buka di level 13635-13645 dengan ekspektasi range antara
13625-13660.

Pasar Obligasi
Menjelang lelang hari ini permintaan Obligasi IDR mengalami peningkatan di perdagangan kemarin, terutama
di seri-seri pendek. Lelang hari ini menargetkan sebanyak IDR 15T, dengan kemungkinan peningkatan hingga
IDR22T. Sedangkan untuk Obligasi USD tidak menunjukkan terlalu banyak aktivitas di perdagangan kemarin
terkait dengan libur Hari Martin Luther King di US.

Pasar Saham
Pada penutpan perdagangan awal pekan ini, IHSG kembali melemah sebesar -0.741% dan berakhir tepatnya
pada level 6,245.04. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar, tepatnya pada saham-saham
besar pilihan. Terlihat dari penurunan IDX30 (-0.79%) dimana lebih dalam daripada penurunan IHSG pada
Senin, 20/1. Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor Mining
melemah -1.73%, sektor Agriculture turun sebesar -1.40% dan sektor Property melemah sebanyak -0.96%.
Investor Asing mencatatkan net sell sebesar Rp. 668.71 Miliar.
Mayoritas Bursa Saham Asia berakhir pada zona negatif, dan bursa saham Amerika Serikat ditutup pada awal
pekan ini untuk perayaan Hari Martin Luther King, Jr.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

17-Jan 20-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.784 6.753 -0.46%

Indonesia USD 10yr 2.845 - -

US Treasury 10yr 1.821 1.822 0.05%

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

BI 7-Day RRR 5.00 2.72 0.34

FED RATE 1.75 2.30 0.20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.0500 1.5558

1 Mth 5.4000 1.6544

3 Mth 5.4614 1.8191

6 Mth 5.6477 1.8449

1 Yr 5.8356 1.9230

Bursa Saham Dunia

17-Jan 20-Jan %Change

IHSG 6,291.66 6,245.04 -0.74%

LQ 45 1,029.64 1,022.01 -0.74%

S&P 500 (US) 3,329.62 - -

Dow Jones (US) 29,348.10 - -

Hang Seng (HK) 29,056.42 28,795.91 -0.90%

Shanghai Comp (CN) 3,075.50 3,095.79 0.66%

Nikkei 225 (JP) 24,041.26 24,083.51 0.18%

DAX (DE) 13,526.13 13,548.94 0.17%

FTSE 100 (UK) 7,674.56 7,651.44 -0.30%

Cross Currencies

20-Jan-20 21-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,655 13,640 -0.11%

EUR/IDR 15,149 15,129 -0.13%

JPY/IDR 123.95 123.79 -0.13%

GBP/IDR 17,753 17,732 -0.12%

CHF/IDR 14,108 14,082 -0.18%

AUD/IDR 9,392 9,378 -0.15%

NZD/IDR 9,033 9,011 -0.25%

CAD/IDR 10,450 10,452 0.02%

HKD/IDR 1,758 1,755 -0.15%

SGD/IDR 10,134 10,126 -0.08%

Major Currencies

20-Jan-20 21-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1094 1.1092 -0.02%

USD/JPY 110.17 110.19 0.02%

GBP/USD 1.3001 1.3000 -0.01%

USD/CHF 0.9679 0.9686 0.07%

AUD/USD 0.6878 0.6875 -0.04%

NZD/USD 0.6615 0.6606 -0.14%

USD/CAD 1.3067 1.3050 -0.13%

USD/HKD 7.7678 7.7709 0.04%

USD/SGD 1.3473 1.3469 -0.03%
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Kurs USD/IDR | 13,640 | Kurs EUR/USD | 1.1092|
IHSG per 20 Januari 2020| 6,245.04|
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