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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan posisinya pada zona positif
seiring dengan penguatan Bursa Saham Asia yang didorong
dengan optimisme pasar setelah satu media China mengatakan
bahwa mendorong pasar yang bullish lebih penting bagi
perekonomian. Bursa Saham AS berakhir pada zona penguatan
didorong optimisme pasar atas pemulihan kembali ekonomi. 

FX
Rupiah masih di bawah tekanan pada Senin pagi karena fixing DNDF yang sangat besar. Spot dibuka pada 14.460-
14.470 dengan Bank Sentral di sisi penawaran. Tapi, spot mayoritas diperdagangkan antara 14.570-14.590 hingga
waktu makan siang. Di sesi Eropa, spot turun ke level 14.545-14.555. Beberapa pemain asing menjual pada level ini
mengikuti pelemahan USD terhadap mata uang regional. Spot diperdagangkan sedikit lebih tinggi pada 14.550-14.560 
dekat penutupan pasar. Investor menunggu PMI AS malam tadi. Hari ini spot dibuka di 14.440 – 14.490.
Rilis data ISM Non Manufaktur AS kemarin dirilis 57,1 lebih baik dari ekspektasi di 50,1. Data ini sedikit menahan laju
pelemahan USD. Sentimen pasar hari ini masih risk-on. Sedangkan mata uang utama masih cukup terbantu oleh mode 
risk-on ini didukung oleh pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Hasil positif dari fundamental utama di AS 
dan Eropa telah meningkatkan harapan pemulihan berbentuk "V". EUR dan GBP masing-masing mendekati level 
tertingginya di bulan Juni kemarin meski sebelumnya GBP sempat support jangka pendek di IMP Konstruksi Markit 
Inggris, karena data Juni menghasilkan 55,3, mengalahkan ekspektasi 47 dan jauh di atas angka sebelumnya di 28,9. 
Sementara AUD walau sempat terkoreksi setelah menyentuh level 0,6988, namun tetap ditutup di atas level 
pembukaannya di perdagangan kemarin di level 0,6972.
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Pasar Obligasi
Pasar cenderung risk on setelah liburan AS tetapi tidak banyak pergerakan pada hasil INDOGB. Kurva imbal hasil
meningkat tajam seiring meningkatnya permintaan obligasi jangka pendek, terutama benchmark 5 tahun. Arbitrageur
membeli obligasi jangka pendek sementara dealer masih pada tenor 10 tahun. Retail masih membeli FR80 dan FR83
(tenor panjang). Obligasi 10 tahun berkinerja lebih buruk dibanding 5 tahun. Secara keseluruhan, tidak banyak
volume hari ini untuk INDOGB.

Pasar Saham
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG berhasil mempertahankan posisinya pada zona hijau dengan penguatan sebesar
+0,303% dan tepatnya pada level 4.988,866. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada 
saham-saham besar pilihan, terlihat dari penguatan IDX30 (+0,51%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada 
penutupan kemarin sore. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin
dengan penguatan pada sektor pertambangan sebesar +1,45%, sektor pertanian meningkat sebanyak +0,99% serta
industri dasar naik sebesar +0,93%. Hanya sektor properti dan infrastruktur yang melemah sebesar -0,55% dan              
-0,32%. Investor Asing kembali mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 547,38 Miliar.
Bursa Saham Asia berakhir pada zona hijau ditengah optimisme pasar setelah China Time Securities mengatakan pada 
halaman depan editorialnya bahwa mendorong pasar bullish pasca pandemi virus corona lebih penting bagi
perekonomian global serta harapan pasar atas dukungan kebijakan ekonomi untuk melawan lonjakan kasus baru virus 
corona.Bursa Saham AS berhasil berkahir pada zona hijau pada awal pekan ini didorong dengan optimisme pasar atas
pemulihan kembali ekonomi.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

03-Jul 06-Jul %Change

Indonesia IDR 10yr 7,17 7,17 0,11 

Indonesia USD 10yr 2,54 2,51 (0,83)

US Treasury 10yr 0,67 0,68 1,05 

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

BI 7-Day RRR 4,25 1,96 0,18

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

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,3500 0,1091

1 Mth 4,5577 0,1626

3 Mth 4,6500 0,2759

6 Mth 4,8519 0,3663

1 Yr 5,0539 0,5056

Bursa Saham Dunia

02-Jul 03-Jul %Change

IHSG 4.973,79 4.988,87 0,30 

LQ 45 770,96 775,30 0,56 

S&P 500 (US) - 3.179,72 -

Dow Jones (US) - 26.287,03 -

Hang Seng (HK) 25.373,12 26.339,16 3,81 

Shanghai Comp (CN) 3.152,81 3.332,88 5,71 

Nikkei 225 (JP) 22.306,48 22.714,44 1,83 

DAX (DE) 12.528,18 12.733,45 1,64 

FTSE 100 (UK) 6.157,30 6.285,94 2,09 

Cross Currencies

6-Jul-20 7-Jul-20 % Change

USD/IDR 14580 14490 (0,6)

EUR/IDR 16432 16393 (0,2)

JPY/IDR 135,29 134,99 (0,2)

GBP/IDR 18198 18110 (0,5)

CHF/IDR 15441 15374 (0,4)

AUD/IDR 10147 10101 (0,5)

NZD/IDR 9553 9503 (0,5)

CAD/IDR 10765 10695 (0,6)

HKD/IDR 1881 1870 (0,6)

SGD/IDR 10469 10408 (0,6)

Major Currencies

6-Jul-20 7-Jul-20 % Change

EUR/USD 1,1271 1,1313 0,4 

USD/JPY 107,77 107,36 (0,4)

GBP/USD 1,2482 1,2499 0,1 

USD/CHF 0,9442 0,9425 (0,2)

AUD/USD 0,696 0,6971 0,2 

NZD/USD 0,6553 0,6559 0,1 

USD/CAD 1,3545 1,3548 0,0 

USD/HKD 7,7502 7,7501 (0,0)

USD/SGD 1,3927 1,3921 (0,0)

“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.”

*JUL-20

Kurs USD/IDR | 14490| Kurs EUR/USD | 1,1313 |
IHSG per 06 JULI 2020 | 4.988,87 |
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