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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan reli sebesar +1,778% seiring
dengan penguatan bursa saham global. Optimisme pasar 
terhadap pelonggaran pembatasan dan pembukaan kembali
perekonomian di sejumlah negara berhasil menahan
sentimen dari tensi perdagangan AS-China yang mulai
memanas.

FX
Sebagian mata uang di Asia menguat dihari Selasa dikarenakan pembukaan kembali ekonomi global secara bertahap
dan harapan untuk stimulus lebih lanjut dari China mendorong sentimen terhadap aset berisiko meskipun
kekhawatiran atas ketegangan AS-China masih ada. Spot dibuka di 14.725-14/735 (penawaran Bank Sentral), 
kemudian naik ke level 14.799 dan ditutup di level 14.790-14.800. Hari ini spot dibuka di 14.750 – 14.800.
Mata uang majors balik mencatatkan penguatan terhadap USD akibat membaiknya optimisme di pasar paska
keluarnya berita perusahaan bio teknologi dari AS, Novavax, yang menguji cobakan vaksin pada 131 relawan di 
Australia dimana hasilnya akan keluar di bulan Juli ditambah dengan pembukaan kembali kegiatan ekonomi beberapa
negara membuat sentimen positif di pasar. Optimisme yang membaik ini sempat membawa imbal hasil Treasury 10-
Tahun ke 0,71% intraday. Indeks USD, yang mengukur pergerakan terhadap 6 mata uang lainnya, turun 0,75% ke
98,99. Mata uang EUR menguat 0,81% terhadap USD ke level $1,0987. Sementara itu, berita yang cukup positif juga 
datang dari perkembangan pembicaraan hubungan dagang kedepannya antara Inggris dan Uni-Eropa dimana kubu
Uni-Eropa bersedia mengubah pendiriannya mengenai isu perikanan ketika pembicaraan dilanjutkan minggu depan. 
Berita tersebut ditambah dengan trend pelemahan USD membuat GBP menguat 1,23% ke level $1,2333.
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Pasar Obligasi
Pasar obligasi melanjutkan tren penguatan paska dimulai kembali setelah libur panjang. Seri-seri 5 dan 10 tahun
menguat sebanyak 20 dan 22 bps, sementara seri 15 tahun 10 bps dan seri 20 tahun 5 bps. Disaat yang sama, aksi
profit taking terjadi untuk seri obligasi USD jangka panjang seperti INDO50 3.5% dan INDO50 4,2% dari segmen retail.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Selasa, 26/05, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +1,778% dan berakhir
pada level 4.626,80 . Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, terlihat dari penguatan IDX30 (+2,41%) yang lebih tinggi daripada peningkatan IHSG pada penutupan kemarin
sore. Tujuh (7) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin dengan aneka
industri yang mencatatkan penguatan sebesar +6,54%, industri dasar dan kimia meningkat sebesar +2,80% dan sektor
infrastruktur mengalami penguatan sebesar +2.28%. Hanya sektor pertanian yang mencatatkan pelemahan sebesar -
0,56% dan sektor properti yang melemah sebesar -0,10%. Investor asing kembali mencatatkan aksi jual bersih sebesar
RP. 220,43 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat mencatatkan penguatan pada penutupan kemarin sore, didorong dengan perilaku investor
yang mengabaikan sentimen negatif dari tensi perdagangan AS – China dan berfokus pada stimulus di China serta
pembukaan perekonomian global.
Bursa Saham Wall Street terlihat berakhir menguat pada penutupan Selasa, 26/05, didorong dengan optimisme dari
pelonggaran pembatasan di beberapa negara untuk pembukaan kembali perekonomian dan potensi vaksin vaksin
virus corona dari perusahaan bio teknologi AS, Novavax.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

25-May 26-May %Change

Indonesia IDR 10yr 7,58 7,46 (1,53)

Indonesia USD 10yr 2,78 2,64 (5,05)

US Treasury 10yr 0,66 0,70 5,77 

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

BI 7-Day RRR 4,50 2,67 0,08

FED RATE 0,25 0,30 (0,80)

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,6000 0,0920

1 Mth 4,8077 0,1738

3 Mth 4,8979 0,3693

6 Mth 5,1089 0,5700

1 Yr 5,3077 0,6818

Bursa Saham Dunia

25-May 26-May %Change

IHSG - 4.626,80 -

LQ 45 - 689,33 -

S&P 500 (US) - 2.991,77 -

Dow Jones (US) - 24.995,11 -

Hang Seng (HK) 22.952,24 23.384,66 1,88 

Shanghai Comp (CN) 2.817,97 2.846,55 1,01 

Nikkei 225 (JP) 20.741,65 21.271,17 2,55 

DAX (DE) 11.391,28 11.504,65 1,00 

FTSE 100 (UK) - 6.067,76 -

Cross Currencies

26-May-20 27-May-20 % Change

USD/IDR 14850 14800 (0,34)

EUR/IDR 16207 16230 0,15 

JPY/IDR 137,68 137,69 0,01 

GBP/IDR 18136 18235 0,55 

CHF/IDR 15300 15319 0,13 

AUD/IDR 9760 9833 0,75 

NZD/IDR 9096 9163 0,73 

CAD/IDR 10642 10734 0,87 

HKD/IDR 1915 1909 (0,33)

SGD/IDR 10446 10440 (0,06)

Major Currencies

26-May-20 27-May-20 % Change

EUR/USD 1,0914 1,0966 0,48 

USD/JPY 107,86 107,49 (0,34)

GBP/USD 1,2212 1,2321 0,89 

USD/CHF 0,9707 0,9661 (0,47)

AUD/USD 0,6572 0,6643 1,08 

NZD/USD 0,6126 0,6190 1,04 

USD/CAD 1,3952 1,3790 (1,16)

USD/HKD 7,7527 7,7522 (0,01)

USD/SGD 1,4216 1,4177 (0,27)
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mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam

laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan

terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada laporan ini bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari laporan ini yang bisa dianggap dan atau

untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen

keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat

keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang,
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atas tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”
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Kurs USD/IDR | 14800 | Kurs EUR/USD | 1,0966 |
IHSG per 26 MEI 2020| 4.626,80 |
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