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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan relinya dan berakhir pada level 4800 
ditengah penguatan Bursa Saham Global. Nilai tukar rupiah juga 
berakhir terapreasiasi terhadap dolar AS. 
Bursa Saham Asia terlihat berakhir menguat didorong dengan
optimism investor terhadap pemulihan ekonomi global. 
Bursa Saham AS juga berakhir menguat didorong dengan serangkaian
stimulus serta sinyal positif dari kerusuhan sosial di AS. 

FX
Sebagian besar mata uang Asia menguat pada hari Selasa, didukung oleh harapan untuk pemulihan ekonomi global 
meskipun ada isu ketegangan perang dagang US-China. Sementara rupiah Indonesia naik lebih dari 1% karena 
meningkatnya permintaan untuk obligasi pemerintah menjelang lelang. Spot dibuka lebih rendah pada 14.480-14.490 dan 
pertama diperdagangkan pada 14.490. Spot sebagian besar diperdagangkan antara 14.480-14.495 hingga waktu Eropa. 
Aliran adalah keseimbangan yang baik antara permintaan perusahaan dan aliran masuk lelang obligasi. Dekat penutupan 
pasar, spot bergerak sedikit lebih rendah ke 14.470. Spot ditutup pada 14.450-14.470. Hari ini spot dibuka di 14,250 -
14,280.
USD terus melanjutkan pelemahannya pada sesi perdagangan Eropa dan AS kemarin menyusul meningkatnya optimisme
investor terhadap pemulihan ekonomi global pasca pandemi virus corona. USD semakin tertekan dengan demonstrasi atas
pembunuhan George Floyd yang menimbulkan kekerasan dan penjarahan. Presiden Donald Trump mengancam
akan mendatangkan militer apabila aksi protes ini berlanjut. Sementara itu, majors menguat didukung oleh pelemahan
USD. GBP menguat hingga menyentuh 1,26 menyusul berita bahwa Inggris siap untuk berkompromi untuk poin-poin
tertentu pada negosiasi Brexit dengan Uni Eropa. Inggris juga melaporkan angka kematian akibat virus corna yang terus
menurun. EUR menguat menyusul ekspektasi pasar terhadap tambahan stimulus ekonomi pasca meeting ECB hari kamis
minggu ini. Dari Australia, kemarin RBA memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level terendahnya yaitu 0,25%. 
Pemerintah Australia masih yakin level ini masih dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi di Australia pasca pandemi.
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Pasar Obligasi
USDIDR menguat, begitu juga INDOGB. Penawaran INDOGB yang masuk pada lelang kali ini sebesar 105T, tertinggi ke-2
pada tahun 2020 dan Kemenkeu menyerap sebanyak IDR 24,35T. Semua kurva imbal hasil obligasi turun 16-20bps setelah
lelang. Permintaan berasal dari permintaan asing dan lokal.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Selasa, 02 Juni 2020, IHSG berhasil mempertahankan relinya dengan peningkatan sebesar
+1,975% dan berakhir tepatnya pada level 4.847,507. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya
pada saham-saham besar pilihan terliat dari kenaikan IDX30 (+3,29%) yang lebih tinggi dari pada kenaikan IHSG pada
penutupan kemarin sore. Investor Asing lanjut mencacatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 772,23 Miliar. Delapan (8)
dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan sektor finansial yang meningkat
sebesar +3,43%, sektor pertambangan menguat sebesar +2,60% dan sektor infrastruktur naik sebesar +2,25%. Hanya aneka
industri yang mencatatkan pelemahan sebesar -0,49%.
Meskipun masih diawani dengan sentimen negatif dari kekhawatiran tensi antara AS- China, Bursa Saham Asia berhasil
berakhir pada zona hijau didorong optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi global dari pandemi virus corona.
Bursa Saham Amerika Serikat berhasil berakhir pada zona positif, didorong dengan serangkaian stimulus baru serta sinyal
positif dari kerusuhan sosial di Amerika Serikat.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

01-Jun 02-Jun %Change

Indonesia IDR 10yr - 7,08 -

Indonesia USD 10yr 2,53 2,54 0,24 

US Treasury 10yr 0,66 0,69 3,95 

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

BI 7-Day RRR 4,50 2,19 0,07

FED RATE 0,25 0,30 (0,80)

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,6021 0,0978

1 Mth 4,8027 0,1781

3 Mth 4,8969 0,3371

6 Mth 5,1050 0,4963

1 Yr 5,3039 0,6375

Bursa Saham Dunia

01-Jun 02-Jun %Change

IHSG - 4.847,51 -

LQ 45 - 749,52 -

S&P 500 (US) 3.055,73 3.080,82 0,82 

Dow Jones (US) 25.475,02 25.742,65 1,05 

Hang Seng (HK) 23.732,52 23.995,94 1,11 

Shanghai Comp (CN) 2.915,43 2.921,40 0,20 

Nikkei 225 (JP) 22.062,39 22.325,61 1,19 

DAX (DE) - 12.021,28 -

FTSE 100 (UK) 6.166,42 6.220,14 0,87 

Cross Currencies

2-Jun-20 3-Jun-20 % Change

USD/IDR 14560 14280 (1,92)

EUR/IDR 16197 15998 (1,23)

JPY/IDR 135,18 131,45 (2,76)

GBP/IDR 18178 17972 (1,13)

CHF/IDR 15139 14856 (1,87)

AUD/IDR 9871 9911 0.41 

NZD/IDR 9138 9159 0.23 

CAD/IDR 10731 10574 (1,47)

HKD/IDR 1878 1842 (1,92)

SGD/IDR 10351 10224 (1,23)

Major Currencies

2-Jun-20 3-Jun-20 % Change

EUR/USD 1,1125 1,1203 0,71 

USD/JPY 107,71 108,64 0,86 

GBP/USD 1,2486 1,2585 0,79 

USD/CHF 0,9618 0,9612 (0,06)

AUD/USD 0,6780 0,6941 2,37 

NZD/USD 0,6276 0,6414 2,20 

USD/CAD 1,3568 1,3505 (0,46)

USD/HKD 7,7510 7,7505 (0,01)

USD/SGD 1,4067 1,3968 (0,70)
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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
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Kurs USD/IDR | 14280 | Kurs EUR/USD | 1,1203 |
IHSG per 02 JUN 2020| 4.847,51 |
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