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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil melanjutkan penguatannya ditengah penguatan Bursa 
Saham Asia. Nilai tukar rupiah berhasil menguat tipis terhadap dolar AS.
Pasca rilisnya kabar mengenai instruksi President Trump untuk
menghentikan negosiasi stimulus fiskal membuat investor khawatir akan
pemulihan ekonomi dari pandemi. Namun investor tetap optimis dan 
yakin bahwa kebijakan stimulus akan ditetapkan oleh Pemerintah AS.
Bursa Saham AS berhasil berakhir pada zona positif didorong dengan
beberapa kabar baik mengenai stimulus serta obat antibody virus covid-
19.

FX
Kemarin spot USD/IDR dibuka di level 14.700-14.790. Spot terjaga oleh bank Sentral dan diperdagangkan di kisaran
14.770-14.785 hingga jam makan siang. Dibantu oleh inflow di sesi trading Eropa, kurs USD/IDR ditutup di level 14.745-
14.755, JSKE ditutup naik 0,1%. Hari ini spot USD/IDR dibuka di level 14.730-14.770 dan diperkirakan akan bergerak di 
level 14.720-14.780.
Secara keseluruhan USD sedikit melemah terhadap mata uang major pasca kemarin presiden Doland Trump mencoba
membalikkan pernyataannya, mengatakan bahwa ia siap untuk sedikit demi sedikit menandatangani rancangan stimulus, 
termasuk dukungan untuk individu, usaha kecil, dan maskapai penerbangan. Notulensi FOMC yang dirilis kemarin
menunjukkan bahwa anggota the Fed setuju untuk tidak terburu-buru menaikan suku bunga acuan dan mengulang
pentingnya tambahan stimulus fiskal untuk pertumbuhan ekonomi. 
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Pasar Obligasi
Kemarin obligasi pemerintah Indonesia tidak banyak mengalami pergerakan. Volatilitas sangat rendah dan obligasi tenor
10 tahun seperti FR82 dan FR87 terjaga di level yang sama. Pemain di pasar masih menunggu katalis selanjutnya untuk
pergerakan obligasi pemerintah. Secara keseluruhan, yield tidak berubah.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pertengahan minggu (07/10), IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0,10% dan
berakhir pada level 5.004,33. Enam (6) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin
dengan penguatan sebesar +0,63% dari industri barang konsumsi, industri dasar meningkat sebesar +0,31% dan sektor
finansial mencatatkan kenaikan sebesar +0,28%. Sisa tiga (3) sektor lainnya berakhir pada zona merah, sektor properti
melemah sebesar -1,56%, sektor perdagangan mencatatkan penurunan sebesar -0,56% dan sektor pertambangan
melemah sebesar -0,42%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 2,035 Triliun.
Bursa Saham Asia berhasil mencatatkan penguatan pada penutupan perdagangan Rabu (07/10) setelah sempat berada
pada zona merah di sesi pagi. Sentimen negatif beredar di pasar regional setelah Presiden Trump menginstruksikan untuk
menunda pembicaraan stimulus lebih lanjut hingga setelah pilpres pada November mendatang. Namun investor tetap
optimis dan yakin bahwa kebijakan stimulus fiskal akan ditetapkan oleh Pemerintah AS.
Bursa Saham Wall Street berhasil mencatatkan penguatan ditengah kabar Presiden Trump mendesak Kongres untuk
menyetujui dukungan bantuan maskapai penerbangan, bantuan bagi UKM dapat dibayar dengan dana yang tidak
terpakai dari stimulus sebelumnya dan mendorong putaran lain cek stimulus USD 1.200 bagi rakyat AS. Selain itu adanya
kabar baik dari Eli Lilly mengatakan sedang menunggu izin FDA untuk obat antibodi virus covid-19.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

06-Oct 07-Oct %Change

Indonesia IDR 10yr 6,83 6,85 0,26 

Indonesia USD 10yr 2,10 2,07 (1,43)

US Treasury 10yr 0,74 0,79 7,07 

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

BI 7-Day RRR 4,00 1,42 (0,05)

FED RATE 0,25 1,30 0,40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,0000 0,0994

1 Mth 4,0577 0,1396

3 Mth 4,3039 0,2298

6 Mth 4,5077 0,2393

1 Yr 4,7077 0,3439

Bursa Saham Dunia

06-Oct 07-Oct %Change

IHSG 4.999,22 5.004,33 0,10 

LQ 45 764,16 764,09 (0,01)

S&P 500 (US) 3.360,95 3.419,45 1,74 

Dow Jones (US) 27.772,76 28.303,46 1,91 

Hang Seng (HK) 23.980,65 24.242,86 1,09 

Shanghai Comp (CN) - - -

Nikkei 225 (JP) 23.433,73 23.422,82 (0,05)

DAX (DE) 12.906,02 12.928,57 0,17 

FTSE 100 (UK) 5.949,94 5.946,25 (0,06)

Cross Currencies

07-Oct 08-Oct % Change

USD/IDR 14.795 14.760 (0,24)

EUR/IDR 17.357 17.365 0,05 

JPY/IDR 140,00 139,24 (0,55)

GBP/IDR 19.060 19.080 0,10 

CHF/IDR 16.112 16.098 (0,09)

AUD/IDR 10.529 10.536 0,06 

NZD/IDR 9.747 9.691 (0,57)

CAD/IDR 11.106 11.131 0,23 

HKD/IDR 1.909 1.905 (0,24)

SGD/IDR 10.864 10.856 (0,08)

Major Currencies

07-Oct 08-Oct % Change

EUR/USD 1,1732 1,1765 0,28 

USD/JPY 105,68 106,01 0,31 

GBP/USD 1,2882 1,2927 0,35 

USD/CHF 0,9182 0,9169 (0,14)

AUD/USD 0,7116 0,7139 0,32 

NZD/USD 0,6588 0,6566 (0,33)

USD/CAD 1,3325 1,3261 (0,48)

USD/HKD 7,7502 7,7501 (0,00)

USD/SGD 1,3619 1,3597 (0,16)

“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.”

*OKT-20

Kurs USD/IDR | 14.760 | Kurs EUR/USD | 1,1765|
IHSG per 07 OKT 2020 | 5.004,33 |
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