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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG behasil mencatatkan penguatan sebesar +4.763% dan berakhir di 
level 4,545.57 seiring dengan penguatan Bursa Saham Asia yang didorong
spekulasi pasar bahwa pemimpin dunia akan merilis beberapa stimulus
untuk membangkitkan ekonomi. Bursa Saham AS berakhir melemah
ditengah kekhawatiran atas lonjakan pada jumlah kasus positif.

FX
Penurunan USD mulai melambat di hari Senin menyusul aksi lockdown akibat COVID-19 di beberapa negara dan 
investor bersiap untuk periode ketidakpastian yang panjang. Sebelumnya USD melemah akibat selloff menyusul
disepakatinya pemberian stimulus fiskal sebesar $2 triliun oleh pemerintah US. 
Mata uang majors menguat terhadap USD, GBP diperdagangkan di level $1.2449, AUD di level $0.6158, dan EUR di 
level $1.1132. Di akhir minggu dikabarkan US telah menjadi pusat penyebaran virus terbaru dengan lebih dari 137,000 
kasus dan angka kematian yang mencapai 2,400.
Dalam 2 minggu terakhir, USD telah membukukan kenaikan mingguan terbesar sejak krisis keuangan 2008, disusul
dengan penurunan mingguan terbesar sejak 2009.
Mayoritas mata uang Asia menguat di akhir minggu lalu setelah dikeluarkannya paket stimulus dari US dan beberapa
negara lainnya. 
Setelah hari Jumat lalu dibuka di level yang cukup rendah di 16,100-16,110, spot ditutup di level yang lebih tinggi di 
level 16,240 dikarenakan besarnya angka fixing DNDF. Hari ini spot USD/IDR dibuka di level 16,200 – 16,300.
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Pasar Obligasi
Obligasi pemerintah rebound menyusul janji Powell mengenai paket stimulus yang tidak terbatas, namun penguatan
tersebut sedikit tertahan akibat pelemahan rupiah di second half. Mayoritas arus perdagangan di seri 6 tahun (FR56)
dan seri benchmark 10 tahun (FR82). Di bandingkan penutupan sebelumnya, yield menyempit 30bps untuk FR82. Di
akhir sesi perdagangan minggu lalu, dealer mulai memangkas posisinya menjelang weekend. Secara keseluruhan,
yield turun 15 – 30bps.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG mencatatkan penguatan sebesar +4.763% dan berakhir pada 
level 4,545.571. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, 
terlihat dari penguatan IDX30(+7.51%) yang jauh lebih besar daripada penguatan IHSG pada penutupan Jumat, 27/03. 
Investor Asing lanjut mencatatkan net foreign inflow sebesar Rp. 221.25 Miliar. Seluruh sembilan (9) sektor yang 
diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan Miscellaneous Industry yang mencatatkan penguatan
sebesar +10.04%, sektor Property naik sebanyak +7.85% dan Basic Industry and Chemicals meningkat +6.31%. 
Mayoritas Index Asia berakhir menguat pada penutupan akhir pekan lalu didorong spekulasi investor bahwa para 
pemimpin dunia akan merilis kebijakan stimulus lebih banyak untuk mengurangi dampak virus covid-19 pada 
ekonomi. Bursa Saham Amerika Serikat berakhir pada zona merah pada penutupan perdagangan Jumat, 27/03, 
ditengah kekhawatiran meningkatnya jumlah kasus positif corona ke 103,729 orang. 

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

26-Mar 27-Mar %Change

Indonesia IDR 10yr 7.92 7.78 (1.70)

Indonesia USD 10yr 3.45 3.37 (2.23)

US Treasury 10yr 0.85 0.68 (20.12)

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

BI 7-Day RRR 4.50 2.98 0.28

FED RATE 0.25 2.30 0.10

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4.5769 0.6119

1 Mth 4.7773 0.9894

3 Mth 4.8765 1.4501

6 Mth 5.0958 1.0720

1 Yr 5.2915 0.9685

Bursa Saham Dunia

26-Mar 27-Mar %Change

IHSG 4,338.90 4,545.57 4.76 

LQ 45 651.41 698.78 7.27 

S&P 500 (US) 2,630.07 2,541.47 (3.37)

Dow Jones (US) 22,552.17 21,636.78 (4.06)

Hang Seng (HK) 23,352.34 23,484.28 0.56 

Shanghai Comp (CN) 2,764.91 2,772.20 0.26 

Nikkei 225 (JP) 18,664.60 19,389.43 2.02 

DAX (DE) 10,000.96 9,632.52 (3.68)

FTSE 100 (UK) 5,815.73 5,510.33 (5.25)

Cross Currencies

26-Mar-20 27-Mar-20 % Change

USD/IDR 16300 16400 0,61

EUR/IDR 18006 18189 1,02

JPY/IDR 150.10 152.75 1,77

GBP/IDR 19880 20311 2,17

CHF/IDR 16961 17198 1,40

AUD/IDR 9907 10066 1,60

NZD/IDR 9739 9886 1,51

CAD/IDR 11596 11669 0,63

HKD/IDR 2103 2115 0,57

SGD/IDR 11387 11489 0,90

Major Currencies

26-Mar-20 27-Mar-20 % Change

EUR/USD 1.1047 1.1091 0.40

USD/JPY 108.62 107.37 (1.15) 

GBP/USD 1.2197 1.2385 1.54

USD/CHF 0.9614 0.9536 (0.81) 

AUD/USD 0.6079 0.6139 0.99 

NZD/USD 0.5975 0.6028 0.89 

USD/CAD 1.4058 1.4054 (0.03) 

USD/HKD 7.7524 7.7530 0,01

USD/SGD 1.4313 1.4275 (0.27) 
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Kurs USD/IDR | 16400 | Kurs EUR/USD | 1.1091 |
IHSG per 27 Maret 2020| 4,545.57 |
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