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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil rebound dan berakhir pada zona positif ditengah 
pelemahan Bursa Saham Asia yang tajam dikarenakan kekhawatiran 
investor mengenai virus corona baru yang berasal dari China. Nilai 
tukar rupiah berhasil ditutup terapresiasi. Bursa Saham AS berakhir 
variatif.

FX
EUR tertekan terhadap USD di hari Kamis setelah ECB mempertahankan suku bunganya dan memberikan
sinyal bahwa pelonggaran kebijakan moneter akan terus berlanjut setidaknya sampai akhir tahun.
EUR/USD turun 0.34% ke level $1.105. U.S. dollar index, yang mengukur kekuatan USD terhadap 6 mata uang
lainnya naik 0.19% ke level 97.71. Penguatan USD tertahan dengan penguatan mata uang safe-haven, JPY,
walaupun WHO memberikan penyataan bahwa penyebaran virus Corona dari China masih terlalu dini untuk
disebut sebagai isu darurat dengan skala internasional. USD/JPY turun 0.33% ke level Y109.47,
sementara GBP/USD turun 0.26% ke level $1.310. USD/CAD datar di level C$1.315 menyusul angka
pemasokan yang lebih rendah dari ekspektasi, satu hari setelah Energy Information Agency mengatakan
bahwa adanya $1 milyar surplus di setengah tahun pertama. Kemarin spot USD/IDR ditutup di level 13635.
Bank Indonesia mempertahankan level 7DRRR di level 5% (Deposito di 4.25% dan Lending di 5.75%) Hari ini,
spot dibuka di level 13,635-13,645 dan diprediksi untuk bergerak di range 13,625-13,670.

Pasar Obligasi
BI meninggalkan suku bunganya tidak berubah di level 5% seperti ekspeki pasar. Masih banyak aksi
pembelian obligasi pemerintah Indonesia, yield turun 1-7bps. Asing mayoritas melakukan pembelian
sementara dari dalam negeri dipenuhi aksi profit taking dari nasabah retail untuk seri tenor panjang.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pada Kamis, IHSG berhasil rebound sebesar +0.253% dan berakhir pada level 
6,249.210. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar 
pilihan. Terlihat dari kenaikan IDX30(+0.36%) yang lebih tinggi daripada kenaikan IHSG pada penutupan Kamis 
sore. Enam (6) dari sembilan (9) sektor berakhir pada zona positif, dipimpin dengan Basic Industry naik 
sebesar +1.25%, Miscellaneous Industry menguat sebesar +0.64% dan sektor Infrastructure meningkat 
+0.53%. Sisa tiga (3) sektor yang diperdagangkan berakhir pqra zona negatif, sektor Trade turun sebesar -
0.67%, sektor Agriculture melemah sebesar -0.29% dan sektor Mining turun sebanyak -0.07%. Investor Asing 
lanjut mencatatkan net sell sebesar Rp. 297.16 Miliar.
Bursa Saham Asia terkoreksi didorong dengan bursa China yang melemah lebih dari 3% ditengah 
kekhawatiran investor atas penyebaran virus corona menjelang libur Tahun Baru Imlek. Bursa Saham Amerika 
Serikat berakhir variatif, dengan Index Dow Jones mencatatkan pelemahan sebesar -0.09%.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

22-Jan 23-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.646 6.625 -0.32%

Indonesia USD 10yr 2.82 2.804 -0.57%

US Treasury 10yr 1.769 1.747 -1.24%

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 1.5533

1 Mth 5.4000 1.6594

3 Mth 5.4522 1.8009

6 Mth 5.6471 1.8246

1 Yr 5.8427 1.9190

Bursa Saham Dunia

22-Jan 23-Jan %Change

IHSG 6,233.45 6,249.21 0.25%

LQ 45 1,020.84 1,024.59 0.37%

S&P 500 (US) 3,321.75 3,325.54 0.11%

Dow Jones (US) 29,186.27 29,160.09 -0.09%

Hang Seng (HK) 28,341.04 27,909.12 -1.52%

Shanghai Comp (CN) 3,060.75 2,976.53 -2.75%

Nikkei 225 (JP) 24,031.35 23,795.44 -0.98%

DAX (DE) 13,515.75 13,388.42 -0.94%

FTSE 100 (UK) 7,571.92 7,507.67 -0.85%

Cross Currencies

23-Jan-20 24-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,640 13,650 0.07 

EUR/IDR 15,124 15,086 (0.25)

JPY/IDR 124.39 124.71 0.26 

GBP/IDR 17,916 17,912 (0.03)

CHF/IDR 14,092 14,079 (0.09)

AUD/IDR 9,379 9,343 (0.38)

NZD/IDR 9,000 9,036 0.41 

CAD/IDR 10,366 10,400 0.33 

HKD/IDR 1,755 1,756 0.08 

SGD/IDR 10,116 10,109 (0.07)

Major Currencies

23-Jan-20 24-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1080 1.1052 (0.25)

USD/JPY 109.68 109.46 (0.20)

GBP/USD 1.3144 1.3122 (0.17)

USD/CHF 0.9684 0.9695 0.11 

AUD/USD 0.6870 0.6845 (0.36)

NZD/USD 0.6592 0.6620 0.42 

USD/CAD 1.3155 1.3127 (0.21)

USD/HKD 7.7740 7.7727 (0.02)

USD/SGD 1.3488 1.3503 0.11 
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Kurs USD/IDR | 13,650 | Kurs EUR/USD | 1.1052 |
IHSG per 23 Januari 2020| | 6,249.21 |
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