
“Discla imer: Inform as i yan g te rkandu ng da lam dokumen ini diambi l d ari sumber seb aga iman a terca ntum dib awa h ini. Namun, PT Bank Dan amon Indone sia Tbk be serta seluruh staff, karya wan, agen mau pun afi lia sinya t idak menjamin b aik te rsu rat m aup un

tersir at te ntang keaku ratan d an kebena ran da ri se luru h inform as i dan at au data d alam informa si ini. PT Bank Dan amon Indo nes ia Tbk besert a seluruh staff, karya wan, agen m aupu n afil ia sinya tidak berta nggu ng jawa b baik seca ra la ngsung mau pun tidak
lang sun g atas keru gia n k onsekue ns ial, kehilang an keuntun gan at au ga nti rug i yang mu ngkin t imbu l atas sega la konsek uens i hukum da n atau keua nga n terk ait den gan keakur atan, ke lengka pan, ke salahan, kela laian da n ketep atan d ari informa si, data d an

opin iya ng terk andu ng dalam informa si ini te rmasuk d ima na ker ugian ya ng timb ul ata skeru sakan yan g d idu ga m uncul karena isi dar i inform as i ter sebut. Perub ahan terh ada p informa si, data da n at au opiniy ang terkand ung pa da inform as i ini da pat berub ah
setiap saat t anp a pem berita hua n ter lebih d ahulu. Tid ak a da bagian dar i informa si in iya ng bisa dia ngga p d an atau unt uk ditafs irkan seb aga irekome nda si, pe naw aran, permin taan, ajak an, saran ata u p romo si yang di lakukan o leh PT B ank Da namo n Indo nes ia

Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. informasi ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan untuk meminta saran
profesional dari penasihat keuangan dan/atau penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, informasi 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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Suku Bunga Bank 
Central̀

Inflasi
(yoy)*

Inflasi
(mom)*

BI 7-Day RRR 3.50 1.68 0.32

FED RATE 0.25 4.20 0.80

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0601

1 Mth 3.5588 0.0855

3 Mth 3.7500 0.1340

6 Mth 3.9100 0.1674

1 Yr 4.1031 0.2449

Bursa Saham Dunia

2-Jun 3-Jun % Change

IHSG 6,031.58 6,091.51 0.99 

LQ 45 904.24 919.11 1.64 

S&P 500 (US) 4,208.12 4,192.85 (0.36)

Dow Jones (US) 34,600.38 34,577.04 (0.07)

Hang Seng (HK) 29,297.62 28,966.03 (1.13)

Shanghai (CN) 3,597.14 3,584.21 (0.36)

Nikkei 225 (JP) 28,946.14 29,058.11 0.39 

DAX (DE) 15,602.71 15,632.67 0.19 

FTSE 100 (UK) 7,108.00 7,064.35 (0.61)

Cross Currencies

3-Jun 4-Jun % Change

USD/IDR 14,275 14,330 0.39 

EUR/IDR 17,423 17,372 (0.29)

JPY/IDR 130.18 130.07 (0.09)

GBP/IDR 20,228 20,202 (0.13)

CHF/IDR 15,892 15,851 (0.26)

AUD/IDR 11,052 10,970 (0.75)

NZD/IDR 10,321 10,232 (0.86)

CAD/IDR, 11,856 11,823 (0.27)

HKD/IDR 1,840 1,847 0.40 

SGD/IDR 10,793 10,790 (0.02)

Major Currencies

3-Jun 4-Jun % Change

EUR/USD 1.2206 1.2123 (0.68)

USD/JPY 109.66 110.18 0.47 

GBP/USD 1.4171 1.4097 (0.52)

USD/CHF 0.8983 0.9041 0.65 

AUD/USD 0.7742 0.7656 (1.11)

NZD/USD 0.7230 0.7140 (1.24)

USD/CAD 1.2040 1.2119 0.66 

USD/HKD 7.7585 7.7573 (0.02)

USD/SGD 1.3227 1.3281 0.40 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

2-Jun 3-Jun %

INA 10yr (IDR) 6.35 6.32 (0.61)

INA 10yr (USD) 2.35 2.36 0.55 

UST 10yr 1.59 1.63 2.39 

HIGHLIGHT NEWS:
ADP melaporkan penyerapan tenaga
kerja baru sebanyak 978.000 pada Mei, 
atau jauh lebih baik dari ekspektasi yang 
memperkirakan sebesar 680.000

FX
USD menguat terhadap mata uang majors setelah rilis data perekonomian US mengindikasikan
membaiknya perekonomian US dan meningkatkan kemungkinan pengetatan kebijakan oleh the Fed.

Pada perdagangan hari Kamis kemarin, spot USD/IDR dibuka pada level 14,280-14,290 dan melemah
mencapai level 14,315 di saat pembukaan perdagangan sesi Eropa sebelum akhirnya ditutup pada

level 14,300-14,310.Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada level 14,320-14,340.

Pasar Obligasi
Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia seri FR turun sebesar 1-5 bps pada perdagangan hari Kamis

kemarin. Penurunan imbal hasil terlihat pada obligasi seri 5 tahun sementara obligasi seri 10 tahun
tidak banyak bergerak menyusul aksi jual oleh pelaku pasar.

Pasar Saham

Global
Wall Street ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (3/6) Indeks Dow Jones turun 23.34 poin
atau 0.07% ke 34,577.04, S&P 500 turun 15.27 poin atau 0.36% ke 4,192.85 dan Nasdaq Composite

turun 141.82 poin atau 1.03% ke 13,614.51. ADP melaporkan penyerapan tenaga kerja baru sebanyak
978.000 pada Mei, atau jauh lebih baik dari ekspektasi yang memperkirakan sebesar 680.000 dan

lebih baik dari posisi April 654.000. setelah rilis data tersebut imbal hasil US Treasury tenor 10-tahun
naik menjadi 1.6%.

Asia
Mayoritas bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Tercatat indeks Nikkei Jepang
ditutup menguat 0.39% ke level 29,058.11, STI Singapura naik 0.22% ke 3,165.00 KOSPI Korsel naik

0.72% ke 3,247.43. Sementara untuk indeks Hang Seng Hong Kong turun 1.13% ke posisi 28,966.03
dan Shanghai Composite China melemah 0.36% ke 3,584.21. IHS Markit mengeluarkan data PMI

China pada Mei 2021 tercatat turun ke level 55.1, dari sebelumnya pada April di level 56.3, data PMI
Jasa Jepang juga telah dirilis tercatat turun ke level 46.6 dari sebelumnya pada April lalu di level 49.5

karena pembatasan yang masih diberlakukan.

Indonesia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melanjutkan penguatannya pada perdagangan Kamis

ditutup naik 0.99% ke level 6,091.51. pergerakan IHSG meningkat terdorong optimisme penguatan
bursa saham global secara keseluruhan dan di sisi lain, efek pembagian dividen dari beberapa

emiten.

Source : Bloomberg, CNBC, Kontan, Ipotnews


