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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG kembali mencatatkan pelemahan seiring dengan
penurunanBursa Saham Global yang dirorong dari
meningkatnya kekhawatiran para investor atas menguatnya
tekanan ekonomi akibat penyebaran virus corona. 

FX
Keputusan Fed untuk memotong suku bunga sebanyak 100bps membuat indeks USD menunjukkan pelemahan
sebanyak 0.7% ke level 98.177. 
Pasar masih melakukan aksi flight to quality dengan melakukan pembelian terhadap JPY yang menyebabkan USDJPY 
turun 1.3% ke level 106.56.
JPY dan EUR menjadi dua mata uang terkuat di sesi perdagangan kemarin terhadap USD jika dibandingkan dengan
mata uang utama lain.
Mata uang negara Asia kembali meneruskan pelemahannya walaupun Fed melakukan pemotongan suku bunga, 
dengan USDIDR berada di level terendahnya dalam 1 tahun, setelah investor keluar dari asset berisiko menyikapi
potensi pengaruh pandemic virus Corona ke perekonomian dunia. Spot dibuka di 14710-14780 lalu terus naik hingga
14900-14950 yang dipicu outflow dana asing dari pasar obligasi. Spot kembali melemah ke level 15100 sebelum
akhirnya ditutup di level 15050-15150.
Pagi ini USDIDR di buka di 15050-15150 dengan range diperkirakan akan berada di level 15000-15200.

Pasar Obligasi
Fed melakukan pemotongan 100bps, saat ini investor bereaksi dengan aksi jual berdasarkan rumor dan tetap
melakukan aksi jual berdasarkan fakta. Sebagian besar besar flow adalah transaksi jual, spread harga obligasi seri
menengah merapat 25-50 bps di pembukaan dengan investor besar lokal dan bank-bank negara melakukan aksi beli
untuk buku bank. Sementara dari sisi investor ritel mereka masih melakukan aksi beli di seri panjang. 
BI masih melakukan aksi beli untuk men-support obligasi negara sejumlah IDR4T. Pasar masih terlihat khawatir
melihat nilai tukar USDIDR yang bergerak melemah.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan awal pekan ini, IHSG kembali mencatatkan pelemahan sebesar -4.420% dan berakhir
pada level 4,690.66. Aksi penjualan banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, terlihat dari penurunan IDX30 (-5.82%) yang lebih dalam dari penurunan IHSG pada Selasa, 18/03. Meskipun
IHSG berakhir pada zona negatif, Investor Asing mencatatkan net buy sebesar Rp. 238.11 Miliar. Seluruh sembilan (9) 
sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona negatif, sektor Infrastructure melemah sebesar -5.98%, Consumer 
Goods Industry melemah sebesar -5.67% dan Miscellaneous Industry melemah sebesar -4.94%.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir zona merah setelah The Fed memangkas suku bunga acuannya hingga 0% untuk
menopang pelemahan ekonomi ditengah penyebaran virus corona. Bursa Saham Wall Street terlihat menurun tajam
pada penutupan awal pekan ini, dan mencatatkan pelemahan terburuk sejak “Black Monday 1987”. Hal ini didorong
dengan kekhawatiran para investor ditengah meningkatnya tekanan ekonomi akibat penyebaran virus corona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

13-Mar 16-Mar %Change

Indonesia IDR 10yr 7.26 7.31 0.65 

Indonesia USD 10yr 3.17 3.26 2.84 

US Treasury 10yr 0.96 0.72 (25.21)

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 4.8152 0.8473

1 Mth 5.0000 0.8001

3 Mth 5.0932 0.8431

6 Mth 5.3081 0.8214

1 Yr 5.5000 0.8216

Bursa Saham Dunia

13-Mar 16-Mar %Change

IHSG 4,907.57 4,690.66 (4.42)

LQ 45 777.27 731.95 (5.83)

S&P 500 (US) 2,711.02 2,386.13 (11.98)

Dow Jones (US) 23,185.62 20,188.52 (12.93)

Hang Seng (HK) 24,032.91 23,063.57 (4.03)

Shanghai Comp (CN) 2,887.43 2,789.25 (3.40)

Nikkei 225 (JP) 17,431.05 17,002.04 (2.46)

DAX (DE) 9,232.08 8,742.25 (5.31)

FTSE 100 (UK) 5,366.11 5,151.08 (4.01)

Cross Currencies

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

USD/IDR 14850 15150 2.02

EUR/IDR 16522 16920 2.41

JPY/IDR 138.92 141.75 2.04

GBP/IDR 18331 18553 1.21

CHF/IDR 15637 15962 2.08

AUD/IDR 9157 9276 1.30

NZD/IDR 8993 9201 2.31

CAD/IDR 10723 10830 1.00

HKD/IDR 1913 1950 1.95

SGD/IDR 10470 10672 1.93

Major Currencies

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

EUR/USD 1.1123 1.1168 0.41

USD/JPY
106.895 106.855 (0.04)

GBP/USD
1.23395 1.22395 (0.81)

USD/CHF
0.9497 0.9488 (0.09)

AUD/USD
0.61675 0.6123 (0.72)

NZD/USD
0.60545 0.60695 0.25

USD/CAD
1.3849 1.3992 1.03

USD/HKD
7.7653 7.77 0.06

USD/SGD
1.41825 1.4197 0.10
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Kurs USD/IDR | 15150 | Kurs EUR/USD | 1.1168 |
IHSG per 16 Maret 2020| 4,690.66 |
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