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HIGHLIGHT NEWS:

IHSG berhasil rebound tipis didorong dengan valuasi pasar yang 
murah dan aliran dana asing. Bursa Saham Asia masih berada di 
zona negatif tertekan dengan isu wabah virus corona di China. 
Bursa Saham AS terlihat berakhir melemah setelah
pengumuman kebijakan The Fed. 

FX
USD tidak banyak bergerak kemarin, setelah the Fed menetapkan untuk tidak mengubah suku bunganya di rapat
kemarin dan tidak menunjukkan adanya urgensi untuk mengubahnya. US Dollar index yang mengukur kekuatan USD 
terhadap 6 mata uang major naik ke level 0.06% ke level 97.88. Kemarin FOMC menetapkan suku bunga acuannya
tetap di level 1.5%-1.75% dan memberikan pernyataan bahwa kebijakan moneter saat ini sudah cukup untuk
meningkatan perekonomian US
The National Association of Realtors mengukur angka penjualan pending home turun 4.9% ke level 103.2% di bulan di 
Desember. Angka ini merupakan angka penurunan terbesar sejak Mei 2010. Angka mengejutkan ini dipercaya
merupakan masa transisi terhadap rendahnya suku bunga.
Penguatan USD juga didukung oleh permintaan mata uang safe haven yang meningkat menyusul perkembangan
penyebaran virus Corona yang semakin banyak menelan korban. USD/JPY bergerak datar di level Y109.14 dan USD/CHF 
naik 0.06% ke level 0.9734. EUR/USD turun 0.16% ke level $1.1002, sementara GBP/USD turun 0.03% ke level $1.3024.
GBP akan menjadi fokus di hari ini menjelang rapat Bank of England yang diekspektasikan tidak akan merubah suku
bunga acuannya. 
Kemarin spot USD/IDR bergerak naik dari pembukaan di level 13,615-13,625 ke level 13,645 akibat besarnya
permintaan dari sector korporasi. Kemarin spot USD/IDR ditutup di level 13,635-13,645. Hari ini, spot USD/IDR dibuka di 
level 13,635/13,645 dan diekspektasikan bergerak di kisaran 13,630-13,670

Pasar Obligasi
Reversal tone setelah sesi AS, obligasi pemerintah Indonesia mendapatkan sentimen positif di semua tenor dan
didukung oleh BI. Kemarin yield obligasi pemerintah turun 3-5bps. Obligasi tenor 5-10 tahun baik benchmark maupun
non-benchmark menjadi seri yang paling aktif diperdagangkan.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Rabu, 29/1, IHSG berhasil rebound tipis sebesar +0.03% dan berakhir pada level 6,113.05
didorong dengan valuasi pasar yang murah dan aliran dana asing. Empat (4) dari sembilan (9) sektor yang
diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan Consumer Goods Industry yang menguat sebesar +0.62%,
sektor Infrastructure meningkat sebanyak +0.58% dan sektor Agriculture naik sebesar +0.32%. Sisa lima (5) sektor yang
diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Basic Industry turun sebesar -0.56%, sektor Property melemah sebanyak
-0.46% dan sektor Mining turun sebesar -0.28%. Investor Asing lanjut mencatatkan net buy sebesar Rp. 69.27 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir melemah tertekan dengan bursa saham HongKong yang tumbang dipicuh dengan wabah
virus corona di China. Bursa Saham Amerika Serikat berakhir melemah dikarenakan memudarnya dorongan dari
penguatan saham Apple, Boeing dan General Electric setelah pengumuman kebijakan The Fed akan mempertahankan
suku bunga acuannya.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

28-Jan 29-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.695 6.617 -1.17%

Indonesia USD 10yr 2.725 2.735 0.37%

US Treasury 10yr 1.656 1.585 -4.29%

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 5.0482 1.5608

1 Mth 5.4000 1.6500

3 Mth 5.4558 1.7695

6 Mth 5.6465 1.7710

1 Yr 5.8356 1.8313

Bursa Saham Dunia

28-Jan 29-Jan %Change

IHSG 6,111.18 6,113.05 0.03%

LQ 45 1,000.67 1,000.32 -0.03%

S&P 500 (US) 3,276.24 3,273.40 -0.09%

Dow Jones (US) 28,722.85 28,734.45 0.04%

Hang Seng (HK) - 27,160.63 -

Shanghai Comp (CN) - - -

Nikkei 225 (JP) 23,215.71 23,379.40 0.71%

DAX (DE) 13,323.69 13,345.00 0.16%

FTSE 100 (UK) 7,480.69 7,483.57 0.04%

Cross Currencies

29-Jan-20 30-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,635 13,640 0.04 

EUR/IDR 15,027 15,023 (0.03)

JPY/IDR 124.93 125.16 0.19 

GBP/IDR 17,755 17,765 0.05 

CHF/IDR 14,012 14,023 0.08 

AUD/IDR 9,227 9,197 (0.32)

NZD/IDR 8,915 8,896 (0.21)

CAD/IDR 10,357 10,333 (0.24)

HKD/IDR 1,753 1,755 0.09 

SGD/IDR 10,047 10,004 (0.43)

Major Currencies

29-Jan-20 30-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1020 1.1014 (0.05)

USD/JPY 109.12 108.97 (0.14)

GBP/USD 1.3022 1.3023 0.01 

USD/CHF 0.9731 0.9727 (0.04)

AUD/USD 0.6765 0.6742 (0.34)

NZD/USD 0.6538 0.6522 (0.24)

USD/CAD 1.3164 1.3203 0.30 

USD/HKD 7.7769 7.7726 (0.06)

USD/SGD 1.3571 1.3633 0.46 
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Kurs USD/IDR | 13,640 | Kurs EUR/USD | 1.1014 |
IHSG per 29 Januari 2020| 6,113.05 |
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