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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali mencatatkan penguatan ditengah reli Bursa 
Saham Asia yang didorong oleh optimisme pasar atas
perkembangan dari penemuan vaksin virus corona. 
Di sisi lain, Bursa Saham AS berakhir variatif ditengah
meningkatnya jumlah kasus baru di beberapa bagian negara 
serta eskalasi ketegangan antara AS dan China. 

FX
Sebagian besar mata uang Asia menguat pada hari Senin setelah Gilead Sciences Inc (GILD) menerbitkan laporan yang 
mengatakan bahwa obat antivirusnya, Remdesvir, menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan untuk merawat pasien yang 
terinfeksi virus korona.  Spot diperdagangkan pada 14.380 pada awal perdagangan (penawaran bank sentral).  Tetapi setelah
itu, spot diperdagangkan di atas level 14.500 sepanjang hari.  Pasar spot sepi dengan perdagangan range tipis dari 14.500 
hingga 14.520.  JKSE ditutup naik 0,66% dan spot ditutup pada 14.510-14.520. Hari ini, spot USD/IDR dibuka di level 14.510-
14.550 dan diprediksikan akan bergerak di kisaran 14.500-14.580.
Headline mengenai covid-19 kembali menjadi penggerak pasar di sesi Amerika semalam. Tonasi pasar kembali risk off setelah
negara bagian California mengumumkan akan kembali menutup restoran, bar, salon, dan gereja setelah kekhawatiran
gelombang kedua penyebaran virus covid-19 meningkat, hal tersebut menyebabkan indeks terkoreksi yang akhirnya
membantu USD bergerak menguat. Mata uang utama masih bergerak menguat sepanjang sesi Asia hingga Eropa, EUR bahkan
bergerak mendekati 1,1374, namun kembali terkoreksi ke level 1,1344 setelah rencana penutupan kembali dari California. USD 
bergerak menguat terhadap semua mata uang utama. Perbincangan tentang kemungkinan suku bunga negatif dan kurangnya
kemajuan dalam pembicaraan Brexit menuju kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa membebani GBP. Gubernur Bank of 
England, Bailey, memberikan komentarnya pada hari Senin, mengatakan bahwa ada tanda-tanda pemulihan ekonomi, tetapi
menambahkan bahwa masih membutuhkan waktu yang lama untuk menuju ke sana. GBP menjadi yang paling lemah setelah
terkoreksi hingga 1,2543, dari sebelumnya diperdagangkan di level setinggi 1,2665.
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Pasar Obligasi
Tidak banyak perdagangan di pasar kemarin menjelang lelang Selasa pekan ini. Hanya sedikit perdagangan di FR81 dan FR82,
namun tetap tidak mengubal level perdagangan. Target lelang hari ini adalah sebesar IDR 20T, dan dapat ditingkatkan ke IDR
40T. Diprediksi akan ada permintaan yang besar terhadap obligasi dengan jangka waktu menengah. Yield curve semakin
curam terhadap obligasi jangka panjang. Obligasi jangka panjang banyak diminati oleh ritel. Yield bergeser cenderung tidak
berubah sebesar 1bps.

Pasar Saham
Pada penutupan awal pekan ini, IHSG kembali mencatatkan penguatan sebesar +0,660% dan berakhir pada level 5.064,447.
Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat dari penguatan
IDX30 (+0,98%) yang lebih tinggi daripada penguatan pada IHSG pada penutupan kemarin sore. Tujuh (7) dari sembilan (9)
sektor yang diperdagangkan berakir pada zona positif, dipimpin dengan penguatan di sektor pertambangan sebesar +3,21%,
sektor pertanian menguat sebesar +2,51% dan aneka industri meningkat sebesar +1,14%. Hanya sektor properti dan
infrastruktur yang mencatatkan pelemahan sebesar -0,29% dan 0,14%. Investor Asing kembali mencatatkan aksi jual bersih
sebesar Rp. 44,11 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir pada zona positif didorong dengan sentimen positif dari perkembangan positif dari potensi
vaksin covid-19.
Bursa Saham Wall Street terlihat berakhir variatif, ditengah ancaman rencana pembukaan kembali di beberapa negara bagian
AS dengan jumlah lonjakan kasus baru covid-19 serta eskalasi ketegangan AS dan China.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

10-Jul 13-Jul %Change

Indonesia IDR 10yr 7,01 7,02 0,14 

Indonesia USD 10yr 2,53 2,54 0,36 

US Treasury 10yr 0,65 0,62 (4,19)

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 4,3492 0,1044

1 Mth 4,5558 0,1754

3 Mth 4,6500 0,2681

6 Mth 4,8519 0,3454

1 Yr 5,0539 0,4801

Bursa Saham Dunia

10-Jul 13-Jul %Change

IHSG 5.031,26 5.064,45 0,66 

LQ 45 784,56 791,85 0,93 

S&P 500 (US) 3.185,04 3.155,22 (0,94)

Dow Jones (US) 26.075,30 26.085,80 0,04 

Hang Seng (HK) 25.727,41 25.772,12 0,17 

Shanghai Comp (CN) 3.383,32 3.443,29 1,77 

Nikkei 225 (JP) 22.290,81 22.784,74 2,22 

DAX (DE) 12.633,71 12.799,97 1,32 

FTSE 100 (UK) 6.095,41 6.176,19 1,33 

Cross Currencies

13-Jul-20 14-Jul-20 % Change

USD/IDR 14510 14550 0,28 

EUR/IDR 16425 16505 0,48 

JPY/IDR 135,83 135,72 (0,08)

GBP/IDR 18354 18262 (0,50)

CHF/IDR 15439 15447 0,05 

AUD/IDR 10105 10098 (0,07)

NZD/IDR 9539 9504 (0,36)

CAD/IDR 10689 10689 (0,00)

HKD/IDR 1872 1877 0,28 

SGD/IDR 10447 10451 0,03 

Major Currencies

13-Jul-20 14-Jul-20 % Change

EUR/USD 1,1320 1,1343 0,20 

USD/JPY 106,83 107,20 0,35 

GBP/USD 1,2650 1,2552 (0,77)

USD/CHF 0,9399 0,9420 0,22 

AUD/USD 0,6965 0,6941 (0,34)

NZD/USD 0,6574 0,6531 (0,65)

USD/CAD 1,3575 1,3615 0,30 

USD/HKD 7,7509 7,7508 (0,00)

USD/SGD 1,3889 1,3922 0,23 

“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 | 14550 | Kurs EUR/USD | 1,1343 |
IHSG per 13 JULI 2020 | 5.064,45 |
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