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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan pelemahan ditengah Bursa Saham Asia yang 
berakhir variatif.
Para pelaku pasar masih mencermati prospek pemulihan ekonomi
serta mepertimbangkan sektor yang tepat untuk mendapatkan profit 
ditengah pemulihan ekonomi. 
Bursa Saham AS berakhir menguatn didorong dengan proses 
pendistribusian vaksin yang maju.
USD kembali menguat dikarenakan ekonomi AS berekspansi 4.3% di 
kuartal keempat 2020.

FX
USD kembali menguat dikarenakan ekonomi AS berekspansi 4.3% di kuartal keempat 2020. Data GDP AS Final 
tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi sebelumnya di 4.1% dan lebih tinggi daripada ekspektasi
pertumbuhan dengan level yang sama. GBP menjadi satu-satunya mata uang yang menguat terhadap USD 
dikarenakan Komisi Eropa meninjau ulang perseteruan vaksin antara UK dan UE. Komisi Eropa akan membuat
proposal untuk memastikan bahwa rencana ekspor perusahaan-perusahaan pembuat vaksin tidak akan
mengancam suplai vaksin untuk negara-negara Uni Eropa sendiri.
Kemarin Spot USD / IDR tidak terlalu bergerak, dan range berada di antara 14,445-14,470. Spot sebagian besar
diperdagangkan antara 14,455-14,465. Importir mulai membeli dolar di sekitar level 14,455-14,460 sedangkan
eksportir memberikan penawaran di sekitar level 14,465-14,470. JKSE turun 0.54% dan spot ditutup pada
14,440-14,450. Hari ini Spot USDIDR hari ini dibuka di 14,435 - 14,465. 
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Pasar Obligasi
Pasar obligasi cukup tenang pada perdagangan kemarin dengan imbal hasil naik hanya sekitar 1-2bps.
Sementara itu, obligasi tenor yang lebih panjang pada 15 tahun keatas, permintaan tidak begitu banyak.
Secara umum tone risk-off masih ada sehingga tidak ada katalis untuk obligasi pemerintah Indonesia. Minggu
depan di hari Selasa, akan ada lelang obligasi pemerintah Indonesia.

Pasar Saham
Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) lanjut mencatatkan pelemahan sebesar -0.54% ke level 6,122.876.
Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor finansial
mencatatkan penurunan sebesar -1.37%, sektor properti turun -1.25% dan sektor pertanian melemah -1.21%.
Hanya sektor infrastruktur dan industri dasar & kimia yang mencatatkan peningkatan sebesar +1.14% dan
+0.32%. Investor Asing kembali mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 318.93 Miliar.
Pasar Saham Asia berakhir variatif pada perdagangan Kamis (25/03), ditengah pelaku pasar yang mencermati
prospek pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19. Para investor juga masih mempertimbangkan sektor –
sektor yang tepat untuk berinvestasi ditengah pemulihan ekonomi.
Bursa Saham Wall Street berakhir ditutup menguat ditengah kemajuan pada proses pendistrubusian vaksin
covid-19 dan para pelaku pasar yang mencermati prospek pemulihan ekonomi dan inflasi.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

24-Mar 25-Mar %Change

Indonesia IDR 10yr 6.66 6.68 0.39 

Indonesia USD 10yr 2.47 2.47 0.04 

US Treasury 10yr 1.61 1.63 1.55 

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

BI 7-Day RRR 3.50 1.38 0.10

FED RATE 0.25 1.70 0.40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.5000 0.0916

1 Mth 3.5619 0.1103

3 Mth 3.7544 0.1951

6 Mth 3.9469 0.2095

1 Yr 4.1500 0.2800

Bursa Saham Dunia

24-Mar 25-Mar %Change

IHSG 6,156.14 6,122.88 (0.54)

LQ 45 925.96 924.67 (0.14)

S&P 500 (US) 3,889.14 3,909.52 0.52 

Dow Jones (US) 32,420.06 32,619.48 0.62 

Hang Seng (HK) 27,918.14 27,899.61 (0.07)

Shanghai Comp (CN) 3,367.06 3,363.59 (0.10)

Nikkei 225 (JP) 28,405.52 28,729.88 1.14 

DAX (DE) 14,610.39 14,621.36 0.08 

FTSE 100 (UK) 6,712.89 6,674.83 (0.57)

Cross Currencies

25-Mar 26-Mar %Change

USD/IDR 14,470 14,465 (0.03)

EUR/IDR 17,095 17,043 (0.30)

JPY/IDR 132.84 132.45 (0.30)

GBP/IDR 19,801 19,907 0.54 

CHF/IDR 15,459 15,398 (0.40)

AUD/IDR 10,991 11,002 0.10 

NZD/IDR 10,088 10,091 0.02 

CAD/IDR 11,505 11,491 (0.13)

HKD/IDR 1,862 1,862 (0.02)

SGD/IDR 10,741 10,731 (0.09)

Major Currencies

25-Mar 26-Mar %Change

EUR/USD 1.1814 1.1785 (0.25)

USD/JPY 108.93 109.21 0.26 

GBP/USD 1.3685 1.3762 0.56 

USD/CHF 0.9360 0.9394 0.36 

AUD/USD 0.7597 0.7606 0.12 

NZD/USD 0.6972 0.6976 0.06 

USD/CAD 1.2581 1.2590 0.07 

USD/HKD 7.7698 7.7689 (0.01)

USD/SGD 1.3472 1.3480 0.06 

“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 | 14465| Kurs EUR/USD | 1.1785 |
IHSG per 25 MAR 2021| 6,122.88 |
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