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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir melemah terseret sentimen global dan seiring dengan
pelemahan Bursa Saham Asia. Nilai tukar rupiah berakhir melemah
pada penutupan kemarin sore. Bursa Saham Asia masih terlihat
berakhir di zona negatif didorong dengan kekhawatiran virus corona. 
Bursa Saham AS terlihat berakhir variatif.

FX
USD melemah kemarin menyusul beragam data ekonomi AS dan melemah tajam terhadap GBP setelah Bank of 
England mempertahankan suku bunga acuannya. U.S. dollar index yang mengukur kekuatan USD terhadap 6 mata
uang major turun 0.18% ke level 97.64. 
GDP AS naik ke level 2.1% di Q4 tahun lalu, sesuai dengan ekspektasi pasar. Akan tetapi pertumbuhan ini didukung
oleh menurunnya angka impor.
USD juga tertekan oleh menguatnya GBP menyusul Bank of England yang mempertahankan suku bunganya di level 
0.75%. Akan tetapi beberapa analis mengatakan bahwa kemungkinan untuk penurunan suku bunganya masih ada. 
GBP/USD naik 0.53% ke level $1.3091. EUR/USD naik 0.20% ke level $1.03. 
Permintaan mata uang safe haven meningkat akibat jumlah korban meninggal dari virus Corona meningkat ke angka
170, menaikan kekhawatiran global bahwa isu kesehatan global ini dapat memberikan impact ke pertumbuhan
global. USD/JPY turun 0.33% ke level Y108.64 dan USD/CHF turun 0.45% ke level 0.9688. USD/CAD naik 0.19% to 
C$1.3221.
Kemarin spot USD/IDR bergerak naik ke level 13,675 akibat besarnya permintaan pembelian USD dari asing. Di akhir
hari kemarin, spot ditutup di level 13,665-13,675. Hari ini, spot dibuka di level 13,655/13,670 dan diprediksi bergerak
di kisaran 13,640-13,680. 

Pasar Obligasi
Kembali, hari dengan tone risk off akibat jumlah kasus virus Corona yang terus bertambah. Obligasi pemerintah
diperdagangkan dengan kuat mayoritas terbantu oleh aksi bank sentral di pasar sekunder dan adanya buyback dari
lelang. BI diprediksi masih akan melakukan intervensi, fokus pasar mengarah pada lelang Selasa minggu depan.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis, 30/1, IHSG melanjutkan pelemahannya sebesar -0.907% dan berakhir pada
level 6,057.60. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan.
Terlihat dari penurunan IDX30 (-1.22%) yang lebih dalam dari pada penurunan IHSG pada penutupan Kamis sore.
Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Miscellaneous Industry melemah
sebanyak -2.40%, Basic Industry turun sebesar -1.39% dan sektor Mining melemah sebesar -1.21%. Investor Asing
mencatatkan net sell sebesar Rp. 261.76 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir pada zona negatif terseret dengan kekhawatiran wabah virus corona yang sudah
mencatatkan 170 korban jiwa serta 7.711 orang ter-infeksi. Bursa Saham Amerika Serikat terlihat berakhir variatif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

29-Jan 30-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.617 6.601 -0.24%

Indonesia USD 10yr 2.735 2.711 -0.88%

US Treasury 10yr 1.584 1.586 0.13%

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 5.0487 1.5655

1 Mth 5.3987 1.6453

3 Mth 5.4558 1.7771

6 Mth 5.6465 1.7793

1 Yr 5.8356 1.8471

Bursa Saham Dunia

29-Jan 30-Jan %Change

IHSG 6,113.05 6,057.60 -0.91%

LQ 45 1,000.32 987.20 -1.31%

S&P 500 (US) 3,273.40 3,283.66 0.31%

Dow Jones (US) 28,734.45 28,859.44 0.43%

Hang Seng (HK) 27,160.63 26,449.13 -2.62%

Shanghai Comp (CN) - - -

Nikkei 225 (JP) 23,379.40 22,977.75 -1.72%

DAX (DE) 13,345.00 13,157.12 -1.41%

FTSE 100 (UK) 7,483.57 7,381.96 -1.36%

Cross Currencies

30-Jan-20 31-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,640 13,660 0.15 

EUR/IDR 15,023 15,068 0.30 

JPY/IDR 125.16 125.21 0.04 

GBP/IDR 17,765 17,901 0.77 

CHF/IDR 14,023 14,081 0.41 

AUD/IDR 9,197 9,188 (0.10)

NZD/IDR 8,896 8,868 (0.31)

CAD/IDR 10,333 10,351 0.17 

HKD/IDR 1,755 1,758 0.19 

SGD/IDR 10,004 10,036 0.32 

Major Currencies

30-Jan-20 31-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1014 1.1031 0.15 

USD/JPY 108.97 109.10 0.12 

GBP/USD 1.3023 1.3103 0.61 

USD/CHF 0.9727 0.9701 (0.27)

AUD/USD 0.6742 0.6726 (0.24)

NZD/USD 0.6522 0.6492 (0.46)

USD/CAD 1.3203 1.3197 (0.05)

USD/HKD 7.7726 7.7688 (0.05)

USD/SGD 1.3633 1.3611 (0.16)
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Kurs USD/IDR | 13,660 | Kurs EUR/USD | 1.1031|
IHSG per 30 Januari 2020| 6,057.60 |
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