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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatannya seiring dengan penguatan
nilai tukar rupiah serta Bursa Saham Asia.
Rilisnya kabar kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat,
membuat pasar berekspektasi perubahan kebijakan yang lebih
minim serta stimulus fiskal yang lebih besar.
Bursa Saham AS berakhir menguat ditengah kabar baik dari
perusahaan Pfizer dan BioNTech mengenai vaksin covid-19 yang 
sudah efektif lebih dari 90%. 

FX
Permintaan terhadap USD naik akibat pasar saham di AS yang melonjak paska berita Pfizer dan perusahaan bioteknologi
Jerman BioNTech mengumumkan vaksin Covid-19 mereka lebih dari 90% efektif dalam mencegah virus corona. Optimisme
pasar akan pulihnya perekonomian dikarenakan berakhirnya lockdown apabila vaksin tersebut dirilis membuat pasar 
keuangan AS reli walaupun dibutuhkan waktu hingga pertengahan tahun depan agar vaksin tersebut dapat menjangkau
cukup banyak orang. Sementara itu, dalam pengumuman rencana untuk memberikan stabilitas sektor keuangan di era 
paska Brexit, Menteri keuangan Inggris, Rishi Sunak, mengatakan bahwa ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan
Brexit. Dalam komentar terpisah, kepala negosiator Brexit dari Uni-Eropa Michael Barnier mengatakan mereka akan
menggandakan upaya dalam mencapai kesepekataan dengan pihak Inggris.
Pada perdagangan hari Senin kemarin, mata uang negara-negara Asia menguat menyusul berita Joe Biden merebut kursi
kepresidenan AS. Harapan akan kebijakan yang lebih bersahabat terhadap China dan kawasan Asia berimbas kepada
naiknya minat ke aset berisiko. Kemarin spot USDIDR pertama kali diperdagangkan dilevel 14.160-14.180 kemudian
menguat sampai level 14.085. Spot lanjut menguat dipembukaan sesi Eropa ke 14.065 dan kemudian ditutup dilevel
14.075-14.085. Pagi ini spot USDIDR dibuka di 14.040-14.090
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Pasar Obligasi
Pada perdagangan kemarin obligasi seri FR melanjutkan trend penguatan paska kemenangan Joe Biden dimana imbal hasil
turun 5-15 bps. Penguatan Rupiah mendorong imbal hasil lebih rendah lagi, sementara arus masuk asing juga masih solid
terutama untuk seri dengan tenor 10 dan 15 tahun. Aksi profit taking seri 10 tahun terjadi di level 6,2%.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan awal pekan ini, IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0,384% dan berakhir pada
level 5.356,01. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar pilihan, terlihat
dari penguatan IDX30 (+0,64%) dan LQ45 (0,67%) yang lebih tinggi dari pada penguatan IHSG pada penutupan Senin sore.
Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin dengan penguatan dari sektor
pertambangan sebesar +2,38%, sektor infrastruktur meningkat sebesar +1,18% dan sektor finansial mengalami kenaikan
sebesar +0,96%. Sisa tiga (3) sektor lainnya berakhir pada zona negatif, aneka industri melemah sebesar -2,94%, industri
barang konsumsi mengalami penurunan sebesar -0,84% dan sektor pertanian mencatatkan pelemahan sebesar -0,16%.
Investor Asing lanjut mencatatkan aksi pembelian bersih sebesar Rp. 190,80 Miliar.
Bursa Saham Asia lanjut mencatatkan penguatan pasca rilisnya kabar kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat dalam
pemilihan presiden AS. Pasar berekspektasi perubahan kebijakan yang lebih minim serta stimulus fiskal yang lebih besar
dengan hasil pemilihan presiden baru, Joe Biden.
Bursa Saham Wall Street berhasil lanjut mencatatkan penguatannya seiring dengan kabar baik data uji coba dari Pfizer dan
BioNTech, yang menunjukkan 90% vaksin Covid-19 tersebut lebih efektif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

06-Nov 09-Nov %Change

Indonesia IDR 10yr 6,25 6,17 (1,30)

Indonesia USD 10yr 1,97 1,93 (2,28)

US Treasury 10yr 0,82 0,92 12,96 

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 0,1025

1 Mth 4,0539 0,1278

3 Mth 4,3039 0,2059

6 Mth 4,5062 0,2434

1 Yr 4,7077 0,3334

Bursa Saham Dunia

06-Nov 09-Nov %Change

IHSG 5.335,53 5.356,01 0,38 

LQ 45 834,90 840,51 0,67 

S&P 500 (US) 3.509,44 3.550,50 1,17 

Dow Jones (US) 28.323,40 29.157,97 2,95 

Hang Seng (HK) 25.712,97 26.016,17 1,18 

Shanghai Comp (CN) 3.312,16 3.373,73 1,86 

Nikkei 225 (JP) 24.325,23 24.839,84 2,12 

DAX (DE) 12.480,02 13.095,97 4,94 

FTSE 100 (UK) 5.910,02 6.186,29 4,67 

Cross Currencies

09-Nov 10- Nov % Change

USD/IDR 14.200 14.070 (0,92)

EUR/IDR 16.883 16.641 (1,44)

JPY/IDR 137,42 134,08 (2,43)

GBP/IDR 18.718 18.555 (0,87)

CHF/IDR 15.782 15.423 (2,27)

AUD/IDR 10.343 10.243 (0,97)

NZD/IDR 9.667 9.611 (0,58)

CAD/IDR 10.910 10.820 (0,83)

HKD/IDR 1.831 1.815 (0,91)

SGD/IDR 10.555 10.451 (0,99)

Major Currencies

09-Nov 10- Nov % Change

EUR/USD 1,1890 1,1830 (0,51)

USD/JPY 103,33 104,93 1,54 

GBP/USD 1,3183 1,3189 0,05 

USD/CHF 0,8998 0,9122 1,37 

AUD/USD 0,7285 0,7282 (0,04)

NZD/USD 0,6809 0,6832 0,34 

USD/CAD 1,3015 1,3003 (0,09)

USD/HKD 7,7536 7,7532 (0,01)

USD/SGD 1,3453 1,3463 0,07 

“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.”
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Kurs USD/IDR | 14.070 | Kurs EUR/USD | 1,1830 |
IHSG per 09 NOV 2020 |5.356,01|
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