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HIGHLIGHT NEWS:

IHSG berakhir melemah sebesar -1.776%, tetapi investor asing
kembali mencatatkan net buy . Bursa Saham Global terlihat
berakhir di zona negatif ditengah kekhawatiran investor 
terhadap dampak ekonomi dari penyebaran virus corona ke 10 
negara. 

FX
USD tertekan kemarin oleh data penjualan rumah baru dan permintaan mata uang safe-haven seperti JPY dan CHF 
yang tinggi akibat perkembangan berita virus corona. U.S. dollar index yang mengukur kekuatan USD terhadap 6 
mata uang major lainnya naik 0.12% ke level 97.97.
Departemen Perdagangan menyampaikan bahwa data penjualan rumah baru di AS turun 0.4%, tidak sesuai
ekspektasi naik 1.5%. EUR/USD turun 0.02% ke level $1.1102 menyusul German business confidence secara tidak
terduga turun di bulan Januari, menumbuhkan kekhawatiran pelemahan sector manufaktur di Eropa. Hanya sehari
sebelum rapat Bank of England dan Brexit, GBP masih tertekan terhadap USD dan turun 0.21% ke level 1.308. 
USD/CAD naik 0.328% ke level 1.3180 menyusul harga minyak yang turun akibat kekhawatiran terkait virus corona.
CNH melemah kemarin turun ke level terendahnya dalam 3 minggu menyusul perkembangan berita penyebaran
virus Corona yang semakin meningkat. Kemarin JKSE turun 1.78% dan spot ditutup di leve; 13,615-13,625. Hari ini, 
spot USD/IDR dibuka di level 13,640/13,660 dan diekspektasikan untuk bergerak di kisaran 13,620-13,670. 

Pasar Obligasi
Risk off masih menyelimuti global akibat penyebaran virus corona. Obligasi pemerintah Indonesia awalnya tertahan
akibat intervensi bank sentral namun arus keluar dari asing masih mendominasi. Yield obligasi pemerintah naik 7-
9bps disepanjang tenor, namun obligasi non benchmark cenderung tidak banyak bergerak karena intervensi bank
sentral mayoritas di seri benchmark. Kemarin tidak terlihat banyak aktivitas dikarenakan pasar HK dan Singapura
masih libur.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan awal pekan ini, IHSG lanjut terkoreksi sebesar -1.776% dan berakhir pada level
6,133.21. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan.
Terlihat dari penurunan IDX30 (-1.95%) dimana lebih dalam daripada penurunan IHSG pada awal pekan ini. Seluruh
sembilan (9) sektor berakhir pada zona negatif, Basic Industry melemah sebesar -4.47%, Miscellaneous Industry
turun sebesar -3.12% dan sektor Mining melemah sebanyak -2.84%. Investor Asing mencatatkan net buy sebesar Rp.
161.02 Miliar.
Mayoritas Bursa Saham Asia ditutup ditengah perayaan Tahun Baru Imlek. Seluruh Bursa Saham Asia yang buka
berakhir di zona negatif dikarenakan kekhawatiran virus corona yang sudah menyebar ke 10 negara termasuk
Amerika Serikat, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Australia, Prancis, Singapura dan Kanada. Bursa Saham Amerika
Serikat berakhir melemah ditengah kekhawatiran dampak ekonomi dari penyebaran virus corona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

24-Jan 27-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.57 6.662 1.40%

Indonesia USD 10yr 2.783 2.764 -0.68%

US Treasury 10yr 1.684 1.609 -4.45%

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 5.0477 1.5618

1 Mth 5.4000 1.6595

3 Mth 5.4519 1.7954

6 Mth 5.6464 1.8053

1 Yr 5.8394 1.8799

Bursa Saham Dunia

24-Jan 27-Jan %Change

IHSG 6,244.11 6,133.21 -1.78%

LQ 45 1,025.50 1,003.79 -2.12%

S&P 500 (US) 3,295.47 3,243.63 -1.57%

Dow Jones (US) 28,989.73 28,535.80 -1.57%

Hang Seng (HK) 27,949.64 - -

Shanghai Comp (CN) - - -

Nikkei 225 (JP) 23,827.18 23,343.51 -2.03%

DAX (DE) 13,576.68 13,204.77 -2.74%

FTSE 100 (UK) 7,585.98 7,412.05 -2.29%

Cross Currencies

27-Jan-20 28-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,605 13,650 0.33 

EUR/IDR 15,009 15,040 0.20 

JPY/IDR 124.83 125.27 0.35 

GBP/IDR 17,782 17,824 0.24 

CHF/IDR 14,021 14,068 0.33 

AUD/IDR 9,270 9,215 (0.60)

NZD/IDR 8,959 8,927 (0.35)

CAD/IDR 10,344 10,348 0.03 

HKD/IDR 1,750 1,755 0.27 

SGD/IDR 10,052 10,049 (0.02)

Major Currencies

27-Jan-20 28-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1032 1.1019 (0.12)

USD/JPY 108.99 108.97 (0.02)

GBP/USD 1.3071 1.3059 (0.09)

USD/CHF 0.9704 0.9703 (0.01)

AUD/USD 0.6813 0.6752 (0.90)

NZD/USD 0.6585 0.6540 (0.68)

USD/CAD 1.3152 1.3188 0.27 

USD/HKD 7.7746 7.7791 0.06 

USD/SGD 1.3535 1.3583 0.35 

“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
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Kurs USD/IDR | 13,650 | Kurs EUR/USD | 1.1019 |
IHSG per 27 Januari 2020| 6,133.21|
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