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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan penguatan tipis pada akhir pekan
lalu, seiring dengan penguatan beberapa index global yang 
didorong dengan pergerakan agresif dari beberapa bank 
sentral dan pemerintah.

FX
Di awal perdagangan minggu ini harga Bonds US naik dan saham mengalami koreksi setelah The Fed melakukan
pemotongan suku bunga US sebesar 1% ke level 0-0.25%.
Imbal hasil US Treasury mengalami koreksi lebih dari 30 basis point, dan futures S&P 500 index terkoreksi 5%.
Level USDJPY naik setelah The Fed mengumumkan pemotongan suku bunganya sebanyak 100bps dan rencana
meningkatkan holding obligasinya hingga US700M.
Mata uang Asia melemah di akhir perdagangan Minggu kemarin terhadap USD dengan IDR dan Won menjadi yang 
terburuk. Spot dibuka Jumat kemarin di level 14580-14590 yang kemudian bergerak naik dipicu oleh kepanikan pasar 
dikarenakan foreign flow ke level 15100. Spot kemudian bergerak turun karena aksi jual yang dilakukan Bank Sentral
hingga akhirnya ditutup di level 14800-14840.Pagi ini USDIDR di buka di 14800 dan naik sampai 14950 dengan range 
14700-14900.

Pasar Obligasi
Sentimen Risk off mewarnai kondisi pasar di penutupan minggu kemarin dimana imbal hasil Obligasi pemerintah
tenor 5 tahun naik 36 bps setelah sebelumnya sempat naik 70bps ke level 6.96%. Level 7% terlihat menjadi level 
support yang baik untuk deri 5 Tahun. BI juga 2 kali melakukan aksi buyback dengan total hingga IDR7.7T di 
perdagangan Jumat kemarin. Pasar akan menunggu hasil pertemuan BI berikutnya untuk tambahan kebijakan baru.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +0.241% dan berakhir
pada level 4,907.57. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan terlihat dari penguatan IDX30 (+0.92%) yang lebih tinggi dari pada penguatan IHSG pada penutupan Jumat, 
13/03. Meskipun IHSG berhasil rebound, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp. 575.84 Miliar. Empat (4) dari
lima sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan penguatan sektor Infrastructure 
sebesar +1.41%, sector Finance sebesar +1.10% dan Consumer Goods Industry yang naik sebesar +0.74%. Sisa lima (5) 
sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, Basic Industry and Chemicals melemah sebesar -3.45%, 
sektor Agriculture turun sebesar -2.08% dan Miscellaneous Industry melemah -0.96%. 
Bursa Saham Asia terlihat berakhir variatif didorong dengan pergerakan agresif dari bank-bank sentral untuk melawan
pelemahan pasar dikarenakan penyebaran virus corona yang semakin meningkat diluar China.
Ketiga index utama Wall Street ditutup menguat pada akhir pekan lalu, setelah Presiden Donald Trump mengatakan
50.000 tes virus corona akan tersedia minggu depan dan dia telah meminta departemen energi untuk membeli
minyak untuk cadangan AS. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

12-Mar 13-Mar %Change

Indonesia IDR 10yr 7.19 7.26 0.95 

Indonesia USD 10yr 2.94 3.17 0.08 

US Treasury 10yr 0.80 0.96 0.20 

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

BI 7-Day RRR 4.75 2.98 0.28

FED RATE 0.25 2.30 0.10

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4.8134 0.8473

1 Mth 5.0000 0.8001

3 Mth 5.0946 0.8431

6 Mth 5.3189 0.8214

1 Yr 5.5015 0.8216

Bursa Saham Dunia

12-Mar 13-Mar %Change

IHSG 4,895.75 4,907.57 0.24 

LQ 45 769.64 777.27 0.99 

S&P 500 (US) 2,480.64 2,711.02 9.29 

Dow Jones (US) 21,200.62 23,185.62 9.36 

Hang Seng (HK) 24,309.07 24,032.91 (1.14)

Shanghai Comp (CN) 2,923.49 2,887.43 (1.23)

Nikkei 225 (JP) 18,559.63 17,431.05 (6.08)

DAX (DE) 9,161.13 9,232.08 0.77 

FTSE 100 (UK) 5,237.48 5,366.11 2.46 

Cross Currencies

13-Mar-20 16-Mar-20 % Change

USD/IDR 14840 14850 0.07

EUR/IDR 16608 16522 (0.52)

JPY/IDR 141.41 138.92 (1.76)

GBP/IDR 18627 18331 (1.59)

CHF/IDR 15699 15637 (0.40)

AUD/IDR 9364 9157 (2.21)

NZD/IDR 9115 8993 (1.34)

CAD/IDR 10656 10723 0.63

HKD/IDR 1909 1913 0.18

SGD/IDR 10511 10470 (0.39)

Major Currencies

13-Mar-20 16-Mar-20 % Change

EUR/USD 1.1325 1.1183 (1.25)

USD/JPY 104.835 104.975 0.13

GBP/USD 1.2907 1.25415 (2.83)

USD/CHF 0.93625 0.9459 1.03

AUD/USD 0.6509 0.6304 (3.15)

NZD/USD 0.6286 0.6137 (2.37)

USD/CAD 1.37185 1.3938 1.60

USD/HKD 7.7685 7.77785 0.12

USD/SGD 1.39135 1.4131 1.56
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Kurs USD/IDR | 14850 | Kurs EUR/USD | 1.1183 |
IHSG per 13 Maret 2020| 4,907.57 |
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