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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan kenaikan tajam di Asia setelah The Fed 
memangkas suku bunga acuannya sebesar 50bps. Nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS meningkat seiring dengan meningkatnya daya
tarik aset-aset berisiko. Bursa Saham Global terlihat berakhir pada
zona positif didorong beberapa sentimen positif. 

FX
USD masih melemah paska bank sentral US memangkas suku bunga acuannya 50 bps secara mengejutkan dalam
rangka antisipasi tindakan untuk mengimbangi dampak penyebaran virus corona. Data-data positif seperti data 
tenaga kerja ADP dan data non-manufaktur ISM yang diatas ekspektasi pasar tidak dapat membantu dalam tren
pelemahan USD. Indeks USD yang mengukur pergerakan USD terhadap 6 mata uang lainnya turun 0.19% ke 97.34.
Bank sentral Kanada juga melakukan pemangkasan suku bunga acuannya sebanyak 50 bps dalam langkah yang sama
dengan bank sentral US dalam mengantisipasi dampal virus corona kedepannya terhadap perekonomian. USD 
menguat 0.12% terhadap CAD ke 1.3399. 
Sementara itu, GBP menguat 0.46% terhadap USD ke 1.2886 dikarenakan pembicaraan awal perjanjian dagang yang 
positif antara Inggris dan Uni-Eropa.
Kemarin USD/IDR dibuka di 14,200, kemudian sempat menyentuh level 14,150-14,160 menyusul banyaknya aliran
dana masuk dari investor asing dan terus menguat sampai ditutup di 14,110-14,120. Hari ini spot dibuka di 14,140-
14,160 dan diprediksi di perdagangkan di range di 14,110-14,180.

Pasar Obligasi
Pasar obligasi menguat paska bank sentral US memangkas suku bunga acuannya sehingga membuat imbal hasil UST
turun ke 0.95%. Aliran dana masuk dari investor asing membuat imbal hasil obligasi seri-seri benchmark turun 30-32
bps. Seri benchmark 10 tahun diperdagangkan di imbal hasil 6.5%. Sementara itu, investor lokal terlihat banyak yang
memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan profit taking.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pertengahan minggu ini, IHSG berhasil mempertahankan penguatannya sebesar
+2.383% dan berakhir pada level 5,650.14. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada
saham-saham besar pilihan, terlihat dari kenaikan IDX30 (+3.51%) yang lebih tinggi dari IHSG pada penutupan Rabu, 
04/03. Meskipun IHSG mencatatkan penguatan, investor asing masih lanjut mencatatkan net sell sebesar Rp. 61.79 
Miliar. Seluruh sembilan (9) sector yang diperdagangkan berakhir di zona positif, dipimpin dengan sektor
Infrastructure naik sebesar +4.02%, Basic Industry and chemicals yang meningkat sebesar +3.87% dan sektor Finance 
naik sebesar +2.37%. 
Mayoritas Index Saham Asia berhasil mencatatkan penguatan pada penutupan Rabu, 04/03, pasca penurunan suku
bunga The Fed sebesar 50 bps untuk melawan dampak ekonomi global akibat penyebaran virus corona (covid-19). 
Bursa Saham AS berhasil melanjutkan penguatannya di level 4% didorong dengan persetujuan kongres atas dana 
sebesar AS$ 8 miliar untuk pencegahan wabah virus corona dan hasil “Super Tuesday” yang memperlihatkan kandidat
Joe Biden memimpin unggul di bandingkan rivalnya Bernie Sanders.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

3-Mar 4-Mar %Change

Indonesia IDR 10yr 6.734 6.486 (3.68)

Indonesia USD 10yr 2.602 2.423 (0.07)

US Treasury 10yr 0.999 1.054 0.06

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

BI 7-Day RRR 4.75 2.98 0.28

FED RATE 1.25 2.50 0.10

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4.8215 1.5359

1 Mth 5.0077 1.3768

3 Mth 5.0954 1.3143

6 Mth 5.3335 1.2520

1 Yr 5.5096 1.2456

Bursa Saham Dunia

3-Mar 4-Mar %Change

IHSG 5,518.63 5,650.14 2.38

LQ 45 891.94 922.51 3.43

S&P 500 (US) 3,003.37 3,130.12 4.22

Dow Jones (US) 25,917.41 27,090.86 4.53

Hang Seng (HK) 26,284.82 26,222.07 (0.24)

Shanghai Comp (CN) 2,992.90 3,011.67 0.63

Nikkei 225 (JP) 21,082.73 21,100.06 0.08

DAX (DE) 11,985.39 12,127.69 1.19

FTSE 100 (UK) 6,718.20 6,815.59 1.45

Cross Currencies

4-Mar-20 5-Mar-20 % Change

USD/IDR 14,125 14,150 0.18 

EUR/IDR 15,762 15,757 (0.03)

JPY/IDR 131.44 131.68 0.18 

GBP/IDR 18,056 18,203 0.81 

CHF/IDR 14,792 14,797 0.03 

AUD/IDR 9,333 9,357 0.26 

NZD/IDR 8,883 8,892 0.11 

CAD/IDR 10,574 10,561 (0.12)

HKD/IDR 1,818 1,821 0.15 

SGD/IDR 10,204 10,211 0.07 

Major Currencies

4-Mar-20 5-Mar-20 % Change

EUR/USD 1.1160 1.1136 (0.22)

USD/JPY
107.47 107.46 (0.00)

GBP/USD 1.2784 1.2864 0.63 

USD/CHF 0.9549 0.9563 0.15 

AUD/USD 0.6609 0.6613 0.07 

NZD/USD 0.6289 0.6284 (0.07)

USD/CAD 1.3358 1.3398 0.30 

USD/HKD 7.7687 7.7725 0.05 

USD/SGD 1.3843 1.3857 0.10 
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Kurs USD/IDR | 14,150 | Kurs EUR/USD | 1.1136 |
IHSG per 04 Maret 2020| 5,650.14 |
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