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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan rebound pada penutupan akhir
pekan lalu ditengah penguatan Bursa Saham Asia yang didorong
harapan pasar agar pemulihan ekonomi akan lebih cepat. 
Bursa Saham Wall Street berakhir melemah ditengah lonjakan
kasus virus corona di AS.
Nilai tukar rupiah terliaht melemah pada akhir pekan lalu.

FX
Rupiah melemah pada hari Jumat, karena prospek pemotongan suku bunga tahun ini mengurangi daya tarik salah satu 
pasar berkembang besar di Asia ini. Spot dibuka pada 14.020-14.120 dan diperdagangkan pertama kali pada 14.120 
dengan bank-bank pemerintah di sisi penawaran. Spot bergerak lebih tinggi ke 14.280 didorong oleh arus pembayaran 
dividen. Spot stabil pada 14.260-14.275 hingga waktu Eropa. Bank-bank dalam negeri sebagian besar adalah pembeli 
sedangkan beberapa bank luar negeri adalah penjual. Spot ditutup pada 14.260-14.270. Hari ini spot dibuka di 14220 -
14270.
Ketakutan akan gelombang kedua infeksi virus corona telah meningkatkan permintaan untuk asset safe-haven, membuat
USD berada pada jalur penguatan tertinggi dalam sebulan terakhir pada hari jumat lalu. Indeksi USD naik 0,18% hingga ke
level 97,61. Pasar minggu ini fokus kepada peningkatan kasus virus corona di banyak Negara bagian AS, serta infeksi baru
yang terdeteksi di Beijing, yang meningkatkan kekhawatiran lockdown kembali. Dari Eropa, Data yang dirilis Jumat lalu
gagal mengesankan, dengan angka-angka Eropa di bawah ekspektasi. Indeks Harga Produsen Jerman berkontraksi
sebesar 2,2% YoY pada bulan Mei, sementara transaksi berjalan Uni Eropa April mencatat surplus yang disesuaikan secara
musiman €14,4 miliar terhadap €27,4 miliar sebelumnya. EUR melemah sampai ke level 1.11 setelah lonjakan USD jumat
lalu. 
AUD Graph

Pasar Obligasi
Obligasi INDOGB kekurangan katalis setelah penurunan suku bunga. Kami tidak melihat ketertarikan oleh investor luar
negeri untuk membeli lebih banyak obligasi. Bank-bank lokal menyerap obligasi di seluruh tenor. Obligasi jangka panjang
masih disukai ritel. Imbal hasil tidak banyak berubah, tetapi sedikit aksi beli setelah headline mengenai China akan
memenuhi kesepakatan perdagangan fase 1 dengan AS.

Pasar Saham
Pada penutupan akhir pekan lalu, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +0,346% dan berakhir pada level
4.942,275. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat
dari penguatan IDX30 (+0,92%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada penutupan akhir pekan lalu. Lima (5) dari
sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan industri dasar yang meningkat
sebesar +1,62%, aneka industri naik sebesar +1,29% dan industri barang konsumsi yang menguat sebesar +0,60%. Sisa
empat (4) sektor terlihat berakhir pada zona negatif, sektor pertambangan dan properti mencatatkan pelemahan sebesar
-0,93% dan sektor pertanian melemah sebesar -0,66%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp.
653,45 Miliar.
Mayoritas Bursa Saham Asia berhasil berakhir pada zona positif didorong dengan harapan pemulihan ekonomi yang lebih
cepat ditengah masih meningkatnya jumlah kasus positif virus corona.
Bursa Saham Wall Street terlihat berakhir melemah ditengah kekhawatiran pasar atas lonjakan kasus virus corona di
negara bagian Florida and Arizona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

18-Jun 19-Jun %Change

Indonesia IDR 10yr 7,10 7,12 0,18 

Indonesia USD 10yr 2,53 2,50 (1,03)

US Treasury 10yr 0,71 0,69 (1,98)

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 4,3428 0,1125

1 Mth 4,5821 0,1901

3 Mth 4,6839 0,3051

6 Mth 4,8862 0,4145

1 Yr 5,0810 0,5758

Bursa Saham Dunia

18-Jun 19-Jun %Change

IHSG 4.925,25 4.942,28 0,35 

LQ 45 761,98 767,44 0,72 

S&P 500 (US) 3.115,34 3.097,74 (0,56)

Dow Jones (US) 26.080,10 25.871,46 (0,80)

Hang Seng (HK) 24.464,94 24.643,89 0,73 

Shanghai Comp (CN) 2.939,32 2.967,63 0,96 

Nikkei 225 (JP) 22.355,46 22.478,79 0,55 

DAX (DE) 12.281,53 12.330,76 0,40 

FTSE 100 (UK) 6.224,07 6.292,60 1,10 

Cross Currencies

19-Jun-20 22-Jun-20 % Change

USD/IDR 14280 14270 (0,07)

EUR/IDR 16004 15962 (0,27)

JPY/IDR 133,53 133,51 (0,01)

GBP/IDR 17738 17643 (0,54)

CHF/IDR 15012 14988 (0,16)

AUD/IDR 9790 9766 (0,24)

NZD/IDR 9163 9156 (0,09)

CAD/IDR 10500 10491 (0,09)

HKD/IDR 1843 1841 (0,07)

SGD/IDR 10242 10218 (0,23)

Major Currencies

19-Jun-20 22-Jun-20 % Change

EUR/USD 1,1208 1,1186 (0,20)

USD/JPY 106,95 106,89 (0,06)

GBP/USD 1,2423 1,2364 (0,47)

USD/CHF 0,9513 0,9522 0,09 

AUD/USD 0,6856 0,6845 (0,16)

NZD/USD 0,6417 0,6416 (0,02)

USD/CAD 1,3599 1,3602 0,02 

USD/HKD 7,7502 7,7502 0,00 

USD/SGD 1,3943 1,3965 0,16 

“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 | 14270 | Kurs EUR/USD | 1,1186|
IHSG per 19 JUNI 2020| 4.942,28 |
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