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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali terkoreksi seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah 
terhadap AS dollar. Bursa Saham Asia dan Eropa berakhir pada zona positif
didorong dengan rencana stimulus pemerintah global untuk menghadapi
virus corona. Namun, Bursa Saham AS kembali melemah ditengah
meningkatnya kekhawatiran investor atas penyebaran virus corona. 

FX
Memuncaknya kekhawatiran mengenai coronavirus membawa ekspektasi pasar terhadap The Fed untuk
menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 50 basis points yang kedua kalinya di bulan ini. Hari ini pasar akan
menantikan keluarnya data NFP dan angka pengangguran US.
EUR naik hampir menyentuh level tertingginya sejak Desember, saat ini berada di level 1.1226 di Jumat pagi, 
naik 1.9% dalam 1 minggu yang menjadi penguatan terbesar sejak Juni 2017. 
USD melemah terhadap Yen dan Euro di hari ini. USD turun ke level terendahnya selama 6 bulan terhadap Yen 
di level 105.96. USD juga turun 2% sepanjang minggu terhadap Swiss franc di level 0.9443
Kebanyakan mata uang Asia melemah terhadap USD kemarin menyusul para investor yang masih menunggu
kejelasan dari pelonggaran kebijakan dam ketidakpastian mengenai coronavirus. IDR melemah 0.4% kemarin
dan ditutup 14,180-14,190. Hari ini spot USD/IDR dibuka di level 14,240/14,280 dan diprediksi bergerak di 
range 14,210 – 14,290.

Pasar Obligasi
Pasar obligasi menguat dengan arus beli dari asing mayoritas ke seri tenor menengah hingga panjang. Dari
pasar lokal, mayoritas melakukan aksi profit taking menyusul harga obligasi pemerintah yang naik hampir 3%.
Pasar memprediksi akan adanya pemotongan suku bunga kembali di bulan ini oleh the Fed. Seri 10 tahun stabil
di level 6.55% - 6.53%. Pelemahan IDR dapat memberikan tekanan terhadap obligasi pemerintah.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Kamis, 06/03, IHSG kembali terkoreksi sebesar -0.212% dan berakhir pada level 
5,638.13. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham – saham besar pilihan, 
terlihat dari pelemahan IDX30 (-0.24%) yang lebih dalam dari pada pelemahan IHSG pada perdagangan Kamis, 
06/03. Meski IHSG mencatatkan pelemahan, investor asing berhasil mencatatkan net buy sebesar Rp. 144.82 
Miliar. Empat (4) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan
penguatan Miscellaneous Industry sebesar +1.03%, sektor Agriculture meningkat sebesar +0.63% dan
Consumer Goods Industry naik sebesar +0.15%. Sisa lima (5) sektor berakhir di zona negatif, sektor Property 
melemah sebesar -1.13%, sektor Trade turun sebesar -1.06% dan sektor Mining melemah -0.56%. 
Mayoritas Bursa Saham Asia dan Eropa mampu mencatatkan penguatan didorong dengan rencana stimulus 
pemerintah global untuk menghadapi wabah virus corona.  Ketiga index Wall Street kembali terkoreksi
ditengah kekhawatiran investor setelah California menyatakan keadaan darurat karena penyebaran virus 
corona. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

4-Mar 5-Mar %Change

Indonesia IDR 10yr 6.486 6.509 0.35

Indonesia USD 10yr 2.423 2.336 (0.04)

US Treasury 10yr 1.052 0.914 (0.13)

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 1.1444

1 Mth 5.0015 1.0163

3 Mth 5.0946 1.0006

6 Mth 5.3281 0.9889

1 Yr 5.5065 0.9675

Bursa Saham Dunia

4-Mar 5-Mar %Change

IHSG 5,650.14 5,638.13 (0.21)

LQ 45 922.51 919.69 (0.31)

S&P 500 (US) 3,130.12 3,023.94 (3.39)

Dow Jones (US) 27,090.86 26,121.28 (3.58)

Hang Seng (HK) 26,222.07 26,767.87 2.08

Shanghai Comp (CN) 3,011.67 3,071.68 1.99

Nikkei 225 (JP) 21,100.06 21,329.12 1.09

DAX (DE) 12,127.69 11,944.72 (1.51)

FTSE 100 (UK) 6,815.59 6,705.43 (1.62)

Cross Currencies

5-Mar-20 6-Mar-20 %Change

USD/IDR 14,195 14,215 0.14 

EUR/IDR 15,866 15,975 0.69 

JPY/IDR 132.36 134.20 1.39 

GBP/IDR 18,218 18,417 1.09 

CHF/IDR 14,850 15,050 1.35 

AUD/IDR 9,400 9,371 (0.31)

NZD/IDR 8,949 8,960 0.12 

CAD/IDR 10,638 10,606 (0.30)

HKD/IDR 1,829 1,829 0.01 

SGD/IDR 10,250 10,260 0.10 

Major Currencies

5-Mar-20 6-Mar-20 %Change

EUR/USD 1.1165 1.1238 0.65 

USD/JPY 107.36 105.93 (1.34)

GBP/USD 1.2822 1.2957 1.05 

USD/CHF 0.9570 0.9444 (1.32)

AUD/USD 0.6607 0.6592 (0.23)

NZD/USD 0.6291 0.6304 0.21 

USD/CAD 1.3358 1.3400 0.31 

USD/HKD 7.7688 7.7723 0.05 

USD/SGD 1.3867 1.3854 (0.09)
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Kurs USD/IDR | 14,215 | Kurs EUR/USD | 1.1238 |
IHSG per 05 Maret 2020| 5,638.13 |
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