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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil melanjutkan relinya meskipun Bursa Saham
Asia terlihat berakhir melemah ditengah meningkatnya
ketegangan di HongKong terkait UU Keamanan Nasional 
yang di usul oleh Beijing. Bursa Saham AS melanjutkan
relinya untuk hari ketiga perdagangan didorong dengan
optimisme pasar bahwa ekonomi akan mulai memulih.  

FX
Sebagian mata uang di Asia diperdagangkan flat atau cenderung melemah dihari Rabu dikarenakan meningkatnya
ketegangan AS-China mengenai UU keamanan yang diusulkan untuk Hongkong sehingga membuat investor mencari aset-
aset lebih aman dalam Dolar. Spot dibuka di 14.735-14.745, kemudian naik ke level 14.775 dan ditutup di level 14.775-
14.785. Hari ini spot dibuka di 14.760 - 14.790.

Mata uang EUR menguat sampai titik tertinggi-nya dalam dua (2) bulan terakhir paska berita Uni-Eropa mempersiapkan
750 milliar EUR tambahan stimulus yang akan digunakan untuk mendukung beberapa perekonomian yang paling terpukul
dikawasan Eropa. Program bantuan gabungan tersebut lebih dari proposal Jerman dan Perancis yang diberitakan minggu
lalu, akan tetapi masih membutuhkan dukungan dari seluruh anggota Uni-Eropa sebelum disahkan. Sementara itu, 
optimisme pasar paska berita stimulus Uni-Eropa sedikit berbalik pada sesi perdagangan AS dikarenakan timbulnya
kekhawatiran tentang ketegangan AS-China setelah Sekertaris Negara AS, Mike Pompeo, secara resmi menyatakan
Hongkong "tidak lagi otonom" setelah intervensi dari China. Indeks USD, yang mengukur pergerakan terhadap 6 mata
uang lainnya, turun 0,09% ke 98,927. Mata uang EUR menguat 0.1% terhadap USD ke level $1,1016.

AUD Graph

Pasar Obligasi
Pasar obligasi memulai sesi perdagangan dengan tren penguatan akibat tingginya permintaan domestik mendorong
obligasi seri 10-tahun diperdagangkan hingga level 7,14% dimana dilevel tersebut terdapat resistensi. Paska berita protes
di Hongkong yang menyebabkan USDCNH melonjak hingga 7,17, aksi jual cukup banyak terjadi hingga membuat imbal
hasil balik kearah 7,35%.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagagan Rabu, 27/05, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +0.319% dan berakhir pada
level 4.641,56 . Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan,
terlihat dari penguatan IDX30 (+0,39%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada penutupan kemarin sore. Enam
(6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin dengan industri dasar & kimia yang
mengalami penguatan sebesar +1,47%, sektor perdagangan jasa & investasi meningkat sebesar +1,00% dan sektor
finansial naik sebesar +0,90%. Sisa tiga (3) sektor berakhir pada zona merah, sektor infrastruktur melemah sebesar -
0,87%, sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar -0,67% dan industri barang konsumsi melemah sebesar -
0,55%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 274,26 Miliar.
Bursa Saham Asia terlihat berakhir melemah ditengah meningkatnya ketegangan politik di Hong Kong terkait Undang –
Undang Keamanan Nasional usulan Beijing.
Bursa Saham Amerika Serikat berhasil mempertahankan relinya pada perdagangan tiga (3) hari berturut-turut ditengah
optimisme pasar mengenai dampak virus corona terhadap ekonomi telah melewati puncaknya, dan ekonomi global akan
mulai memulih seiring dengan pelonggaran pembatasan di sejumlah negara.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

26-May 27-May %Change

Indonesia IDR 10yr 7,19 7,29 1,28 

Indonesia USD 10yr 2,51 2,50 (0,20)

US Treasury 10yr 0,70 0,68 (2,15)

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 0,0949

1 Mth 4,8062 0,1695

3 Mth 4,8977 0,3713

6 Mth 5,1089 0,5716

1 Yr 5,3077 0,6798

Bursa Saham Dunia

26-May 27-May %Change

IHSG 4.626,80 4.641,56 0,32 

LQ 45 689,33 693,86 0,66 

S&P 500 (US) 2.991,77 3.036,13 1,48 

Dow Jones (US) 24.995,11 25.548,27 2,21 

Hang Seng (HK) 23.384,66 23.301,36 (0,36)

Shanghai Comp (CN) 2.846,55 2.836,80 (0,34)

Nikkei 225 (JP) 21.271,17 21.419,23 0,70 

DAX (DE) 11.504,65 11.657,69 1,33 

FTSE 100 (UK) 6.067,76 6.144,25 1,26 

Cross Currencies

27-May-20 28-May-20 % Change

USD/IDR 14800 14790 (0,07)

EUR/IDR 16230 16308 0.48 

JPY/IDR 137,69 137,20 (0,35)

GBP/IDR 18235 18148 (0,48)

CHF/IDR 15319 15277 (0,27)

AUD/IDR 9833 9806 (0,28)

NZD/IDR 9163 9154 (0,10)

CAD/IDR 10734 10765 0,29 

HKD/IDR 1909 1908 (0,08)

SGD/IDR 10440 10431 (0.09)

Major Currencies

27-May-20 28-May-20 % Change

EUR/USD 1,0966 1,1027 0,56 

USD/JPY 107,49 107,80 0,29 

GBP/USD 1,2321 1,2270 (0,41)

USD/CHF 0,9661 0,9679 0,19 

AUD/USD 0,6643 0,6631 (0,18)

NZD/USD 0,6190 0,6190 0,00 

USD/CAD 1,3790 1,3742 (0,34)

USD/HKD 7,7522 7,7529 0,01 

USD/SGD 1,4177 1,4178 0,01 
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Kurs USD/IDR | 14790 | Kurs EUR/USD | 1,1027 |
IHSG per 27 MEI 2020| 4.641,56 |
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