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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan penguatannya ditengah
penguatan Bursa Saham Asia yang didorong dengan hasil
positif uji vaksin virus corona. 
Nilai tukar rupiah berakhir melemah terhadap AS Dolar.
Rilisnya data tenaga kerja yang positif berhasil membawa
Bursa Saham Wall Street pada zona hijau. 

FX
USD melemah pada hari Kamis, menyusul data NFP AS yang sudah diperkirakan optimis malam tadi. Sebagian besar mata uang
negara berkembang menguat, tetapi Rupiah Indonesia masih di bawah tekanan di waktu Asia. Spot diperdagangkan pada 
14.350 pada awalnya tetapi segera diperdagangkan di atas level 14.500. Spot mencapai level 14.600 beberapa kali di dekat
waktu makan siang. Pada sore hari, Bank Sentral mengintervensi pasar spot dengan menjual dari 14.600 ke 14.550. Beberapa
bank mengurangi posisi buy mereka menyebabkan spot diperdagangkan lebih rendah di sekitar 14.510-14.530. Spot ditutup
pada 14.525-14.535. Hari ini spot dibuka di 14525 -14575.
USD sempat melemah di awal sesi perdagangan USD kemarin karena data ketenagakerjaan AS yang dirilis dengan hasil yang 
cukup baik. AS menciptakan 4.800 ribu pekerjaan selama bulan lalu, melampaui ekspektasi kenaikan 3.000 ribu pekerjaan dan 
naik dari bulan Mei 2.699 ribu (direvisi dari 2.509 ribu). Initial Jobless Claim AS turun ke 1.427 ribu dari 1.480 ribu yang direvisi
pada minggu lalu, meskipun meleset dari yang diperkirakan sebesar 1.355ribu. Tingkat pengangguran juga turun lebih daripada
yang diperkirakan sebesar 11.1% dibandingkan dengan perkiraan konsensus sekitar 12.4%. Risalah pertemuan FOMC 
menyatakan bahwa the Fed akan terus membantu menstimulir ekonomi AS melalui langkah-langkah kebijakan moneter. 
Namun penguatan tersebut tidak berlangsung lama. EUR melemah, levelnya tetap kuat di sekitar wilayah 1,1200 sejauh ini, 
sementara Investor terus mengukur pemulihan ekonomi di Eropa terhadap kemungkinan gelombang kedua penularan wabah
virus corona baru di seluruh dunia. Dari Inggris, GBP mencapai tertinggi baru mingguan di 1,2529 setelah rilis data 
ketenagakerjaan AS kemarin, namun kemudian memangkas kenaikan intraday menjelang penutupan, diperdagangkan flat
kemarin di sekitar 1,2450 karena dibebani oleh negosiasi Brexit yang berakhir kamis kemarin tanpa hasil yang positif.
AUD Graph 

Pasar Obligasi
INDOGB tidak berubah meskipun ada beberapa pergerakan pada CDS yang turun 3-5bps. Arus masih masuk ke obligasi 3-5
tahun yang permintaannya dipimpin oleh bank regional lokal dan Asia Tenggara. Likuiditas perbankan juga masih cukup banyak
di tenor menengah. Selama pasar Eropa, mata uang EM mengungguli USD, oleh karena itu memberikan beberapa dukungan
pada INDOGB. Beberapa dealer berusaha menyesuaikan posisi mereka sebelum NFP dan pasca lelang. Imbal hasil bergerak
lebih tinggi dengan 1-2bps.

Pasar Saham
Pada penutupan Kamis, 02 Juli 2020, IHSG berhasil mempertahankan penguatan sebesar +1,066% dan berakhir pada level
4.966,780. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan terlihat dari
penguatan IDX30 (+1,30%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada penutupan kemarin sore. Seluruh sembilan (9)
sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin dengan peningkatan di sektor properti +2,33%, sektor
infrastruktur meningkat sebesar +1,98% dan industri dasar & kimia naik sebesar +1,76%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi
jual bersih sebesar Rp.210,15 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir pada zona hijau ditengah kabar baik dari hasil uji coba vaksin virus corona oleh perusahaan Pfizer
dan BioNTech.
Bursa Saham Wall Street berakhir menguat ditengah rilisnya data tenaga kerja yang positif mengimbangi kekhawatiran
meningkatnya kasus virus corona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

01-Jul 02-Jul %Change

Indonesia IDR 10yr 7,17 7,15 (0,25)

Indonesia USD 10yr 2,55 2,54 (0,39)

US Treasury 10yr 0,68 0,67 (1,04)

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

BI 7-Day RRR 4,25 2,19 0,07

FED RATE 0,25 0,10 (0,10)

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,3500 0,1034

1 Mth 4,5577 0,1663

3 Mth 4,6500 0,2985

6 Mth 4,8558 0,3843

1 Yr 5,0577 0,5333

Bursa Saham Dunia

01-Jul 02-Jul %Change

IHSG 4.914,39 4.966,78 1,07 

LQ 45 759,38 769,82 1,37 

S&P 500 (US) 3.115,86 3.130,01 0,45 

Dow Jones (US) 25.734,97 25.827,36 0,36 

Hang Seng (HK) - 25.124,19 -

Shanghai Comp (CN) 3.025,98 3.090,57 2,13 

Nikkei 225 (JP) 22.121,73 22.145,96 0,11 

DAX (DE) 12.260,57 12.608,46 2,84 

FTSE 100 (UK) 6.157,96 6.240,36 1,34 

Cross Currencies

2-Jul-20 3-Jul-20 % Change

USD/IDR 14550 14575 0,17 

EUR/IDR 16373 16387 0,09 

JPY/IDR 135,37 135,52 0,11 

GBP/IDR 18153 18163 0,06 

CHF/IDR 15377 15414 0,24 

AUD/IDR 10049 10089 0,40 

NZD/IDR 9433 9491 0,62 

CAD/IDR 10698 10743 0,43 

HKD/IDR 1877 1881 0,17 

SGD/IDR 10438 10450 0,11 

Major Currencies

2-Jul-20 3-Jul-20 % Change

EUR/USD 1,1253 1,1244 (0,08)

USD/JPY 107,48 107,56 0,07 

GBP/USD 1,2476 1,2461 (0,12)

USD/CHF 0,9463 0,9455 (0,08)

AUD/USD 0,6906 0,6922 0,23 

NZD/USD 0,6482 0,6512 0,46 

USD/CAD 1,3604 1,3567 (0,28)

USD/HKD 7,7505 7,7503 (0,00)

USD/SGD 1,3940 1,3949 0,07 

“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
keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat
keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang,
didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas
tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”
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Kurs USD/IDR | 14575 | Kurs EUR/USD | 1,1244 |
IHSG per 02 JULI 2020| 4.966,78  |
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