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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatan pada penutupan akhir pekan lalu
seiring dengan penguatan mayoritas Pasar Saham Asia.
Optimisme pasar didorong dengan rilisnya laba industri China periode
Oktober dan perkembangan vaksin covid-19 dari AstraZeneca.
Bursa Saham AS berakhir menguat didorong dengan perusahaan retail
yang membuka diskon besar serta penguatan saham emitten
teknologi.
Tren penguatan mata uang majors terhadap USD masih berlanjut.

FX
Tren penguatan mata uang majors terhadap USD masih berlanjut. Mata uang AUD mengalami penguatan meskipun
ketegangan antara Australia dan China berlanjut. Menteri Perdagangan Australia dalam komentarnya mengatakan
bahwa langkah yang diambil China dalam membatasi impor negaranya adalah agresif dan dan dapat merusak
kepercayaan dalam pemulihan ekonomi global. Sementara itu, minimnya kemajuan pembicaraan antara Inggris dan 
Uni Eropa membatasi minat investor akan mata uang GBP. Kepala negosiator pihak Uni Eropa, Michael Barnier, 
berdiskusi secara langsung ke London untuk mencoba menyelesaikan pembicaraan. Disaat yang sama, PM Inggris
Boris Johnson mengatakan bahwa Inggris akan berhasil dengan atau tanpa kesepakatan perdagangan dengan Uni 
Eropa. Di perdagangan Jumat kemarin, USDIDR dibuka di level 14.135-14.150 di tengah optimisme pasar terhadap
vaksin virus corona dan harapan untuk transisi yang lebih lancar ke pemerintahan Biden. Spot terus turun hingga
14.125. Pasar relatif stabil menjelang penutupan dan spot ditutup pada 14.130-14.140. USDIDR pagi ini di buka di 
level 14.090-14.130, dengan rentang perdagangan diperkirakan di 14.050-14.140.
AUD Graph 

Pasar Obligasi
Di penghujung November 2020, aksi profit taking datang dari pemain lokal sedangkan beberapa nama pembeli
datang dari luar negeri. Imbal hasil sedikit lebih tinggi dan ter-support dengan baik di level 6,15% ini. Kemenkeu
menargetkan Rp 20 triliun dijadwal lelang tanggal 1 Desember besok.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pada akhir pekan lalu, IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0,407% dan 
berakhir pada level 5.783,335. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, 
dipimpin dengan penguatan sebesar +4,65% dari sektor pertanian, sektor properti meningkat sebesar +2,68% dan 
sektor pertambangan mengalami kenaikan sebesar +2,47%. Sisa tiga (3) sektor lainnya berakhir pada zona negatif, 
aneka industri melemah sebesar - 1,16%, sektor finansial mencatatkan penurunan sebanyak -0,38% dan industri
dasar mengalami pelemahan sebanyak -0,36%. Investor Asing mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 1,056 Triliun.
Pasar Saham Asia berakhir pada zona positif didorong optimisme dari rilisnya data laba industri China periode
Oktober dan perkembangan vaksin covid-19 dari AstraZeneca yang disebut vaksin untuk global dikarenakan biaya
yang murah.
Bursa saham Wall Street ke zona hijau pada akhir perdagangan hari Jumat (27/11) pekan lalu dikarenakan
perusahaan retail membuka diskon besar pada akhir tahun di tengah kasus infeksi virus Covid-19 mencapai posisi
tertinggi serta para investor memilih saham-saham teknologi dan saham yang menjadi pemimpin penguatan pasar 
dengan nasib baik selama pandemi.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

26-Nov 27-Nov %Change

Indonesia IDR 10yr 6.13 6.15 0.34 

Indonesia USD 10yr - 1.81 -

US Treasury 10yr 0.88 0.84 (5.10)

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

BI 7-Day RRR 3.75 1.44 0.07

FED RATE 0.25 1.20 0.00

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0951

1 Mth 3.8023 0.1430

3 Mth 4.0558 0.2323

6 Mth 4.2558 0.2545

1 Yr 4.4615 0.3356

Bursa Saham Dunia

26 - Nov 27 - Nov %Change

IHSG 5,759.92 5,783.34 0.41 

LQ 45 920.78 920.11 (0.07)

S&P 500 (US) - 3,638.35 -

Dow Jones (US) - 29,910.37 -

Hang Seng (HK) 26,819.45 26,894.68 0.28 

Shanghai Comp (CN) 3,369.73 3,408.31 1.14 

Nikkei 225 (JP) 26,537.31 26,644.71 0.40 

DAX (DE) 13,286.57 13,335.68 0.37 

FTSE 100 (UK) 6,362.93 6,367.58 0.07 

Cross Currencies

27 - Nov 30 - Nov % Change

USD/IDR 14.150 14.110 (0,28)

EUR/IDR 16.858 16.895 0,22 

JPY/IDR 135,93 135,85 (0,06)

GBP/IDR 18.903 18.822 (0,43)

CHF/IDR 15.613 15.616 0,02 

AUD/IDR 10.415 10.446 0,29 

NZD/IDR 9.916 9.940 0,24 

CAD/IDR 10.868 10.868 (0,00)

HKD/IDR 1.826 1.820 (0,28)

SGD/IDR 10.570 10.552 (0,16)

Major Currencies

27 - Nov 30 - Nov % Change

EUR/USD 1,1914 1,1974 0,51 

USD/JPY 104,10 103,87 (0,22)

GBP/USD 1,3360 1,3341 (0,14)

USD/CHF 0,9063 0,9036 (0,30)

AUD/USD 0,7362 0,7404 0,57 

NZD/USD 0,7009 0,7045 0,52 

USD/CAD 1,3021 1,2983 (0,29)

USD/HKD 7,7513 7,7510 (0,00)

USD/SGD 1,3388 1,3372 (0,12)

“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 | 14.110 | Kurs EUR/USD | 1,1974 |
IHSG per 27 NOV 2020 | 5,783.34 |
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