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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mencatatkan reli ditengah penguatan Bursa Saham
Asia.
Rilisnya data indeks manufaktur global yang meningkat , 
menunjukan aktivitas ekonomi telah menguat. Hal ini mendorong
optimisme para pelaku pasar.
Bursa Saham AS berakhir menguat ditengah berlangsungnya Pilpres
di AS. 
Nilai tukar Dolar AS melemah terhadap mata uang major pada 
pembukaan pagi hari ini. 

FX
USD melemah terhadap mata uang majors pagi ini seiring berlangsungnya pemilihan presiden AS. Hasil survei
terakhir masih mengindikasikan keunggulan Joe Biden terhadap Presiden Donald Trump dimana pelaku pasar 
berekspektasi kemenangan Biden akan melancarkan pemberian stimulus terhadap perekonomian. Pasar valas
akan bergerak fluktuatif seiring dengan mulai diumumkannya hasil voting dari masing-masing negara bagian.
Mata uang emerging markets menguat pada perdagangan hari Selasa kemarin menyusul ekspektasi akan
kemenangan Joe Biden pada pemilihan presiden AS. Spot USDIDR dibuka pada level 14.600-14.645 kemarin
dan diperdagangkan di level 14.600-14.625 sebelum akhirnya ditutup pada level 14.610-14.620. Pagi ini spot
USDIDR dibuka pada level 14.535-14.545 dengan ekspektasi range antara 14.480-14.600.
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Pasar Obligasi
Pada perdagangan hari Selasa kemarin, obligasi pemerintah Indonesia seri FR cukup supported menjelang
pemilihan presiden AS. Penawaran yang masuk pada lelang seri FR kemarin sebesar IDR 66 triliun dengan
jumlah penawaran yang dimenangkan sebesar IDR 29,5 triliun.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan Selasa (04/11), IHSG berhasil mencatatkan reli sebesar +0,867% dan berakhir
pada level 5.159,45. Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin
dengan penguatan sebesar +1,79% dari aneka industri, industri barang konsumsi mengalami peningkatan
sebesar +1,11% dan sektor infrastruktur mencatatkan kenaikan sebesar +0,82%. Investor Asing kembalu
mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 279,76 Miliar.
Bursa Saham Asia berhasil mempertahankan relinya pada hari ke 2 perdagangan didorong dengan sentimen
positif dari data indeks manufaktur global yang meningkat dan menunjukan aktivitas ekonomi yang mulai
menguat.
Bursa Saham Wall Street lanjut mencatatkan penguatan ditengah Pilpres yang sedang berlangsung di Amerika
Serikat. Investor berharap pemenang yang sebenarnya akan segera muncul dari pemilihan presiden AS,
dan akan menghindari hasil yang tertunda , atau diperebutkan

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

02-Nov 03-Nov %Change

Indonesia IDR 10yr 6,56 6,56 (0,14)

Indonesia USD 10yr 2,19 2,16 (1,28)

US Treasury 10yr 0,84 0,90 6,64 

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

BI 7-Day RRR 4,00 1,44 0,07

FED RATE 0,25 1,40 0,20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,0000 0,1044

1 Mth 4,0539 0,1405

3 Mth 4,3039 0,2201

6 Mth 4,5062 0,2460

1 Yr 4,7077 0,3324

Bursa Saham Dunia

02-Nov 03-Nov %Change

IHSG 5.115,13 5.159,45 0,87 

LQ 45 788,60 794,77 0,78 

S&P 500 (US) 3.310,24 3.369,02 1,78 

Dow Jones (US) 26.925,05 27.480,03 2,06 

Hang Seng (HK) 24.460,01 24.939,73 1,96 

Shanghai Comp (CN) 3.225,12 3.271,07 1,42 

Nikkei 225 (JP) 23.295,48 - -

DAX (DE) 11.788,28 12.088,98 2,55 

FTSE 100 (UK) 5.654,97 5.786,77 2,33 

Cross Currencies

03- Nov 04- Nov % Change

USD/IDR 14.635 14.550 (0,58)

EUR/IDR 17.051 17.002 (0,28)

JPY/IDR 139,74 139,11 (0,45)

GBP/IDR 18.921 18.970 0,26 

CHF/IDR 15.931 15.910 (0,13)

AUD/IDR 10.332 10.401 0,67 

NZD/IDR 9.726 9,736 0,10 

CAD/IDR 11.077 11.048 (0,27)

HKD/IDR 1.888 1.877 (0,59)

SGD/IDR 10.731 10.667 (0,60)

Major Currencies

03- Nov 04- Nov % Change

EUR/USD 1,1651 1,1685 0,29 

USD/JPY 104,73 104,60 (0,13)

GBP/USD 1,2930 1,3037 0,82 

USD/CHF 0,9186 0,9144 (0,46)

AUD/USD 0,7060 0,7148 1,24 

NZD/USD 0,6648 0,6691 0,65 

USD/CAD 1,3211 1,3170 (0,31)

USD/HKD 7,7514 7,7518 0,01 

USD/SGD 1,3637 1,3641 0,03 

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen
maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam laporan ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang
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,
didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas
tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”

*NOV-20

Kurs USD/IDR | 14.550 | Kurs EUR/USD | 1,1685|
IHSG per 03 NOV 2020 | 5.159,45 |
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