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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mematahkan pelemahannya seiring dengan
penguatan Bursa Saham Asia yang didorong dengan
pertimbang investor terhadap saham-saham teknologi yang 
dapat meningkat kembali dari pelemahannya. 
Bursa Saham Wall Street dibuka kembali dengan pelemahan
ditengah aksi jual para investor dan meningkatnya
kekhawatiran tensi antara AS dan China. 

FX
GBP mengalami pelemahan terhadap USD akibat peluang akan terjadinya kesepakatan kerjasama menurun dalam 
beberapa hari terakhir dimana baik Inggris maupun Uni-Eropa tidak mau menyerah pada permintaan mereka. Juru 
bicara PM Boris Johson dalam komentarnya mengatakan bahwa pihak Inggris masih melihat peluang yang besar 
terjadinya kesepakatan, akan tetapi pihak Uni-Eropa harus lebih realistis. Sementara itu, data GDP kuartal dua Uni-
Eropa yang direvisi menjadi -11,8%, lebih baik dari perkiraan sebelumnya -12,1%, tidak mampu membantu mata 
uang EUR akibat tingginya permintaan terhadap USD kemarin.
Kemarin, mata uang Negara berkembang termasuk Rupiah mengalami penurunan terhadap USD. USDIDR dibuka di 
level 14.780-14.800 dan kemudian stabil di level 14.790-14.805. Spot kemudian di ditutup dilevel 14.785-14.795. 
Investor menunggu pertemuan ECB akhir pekan ini untuk melihat arah dari pergerakan USD kedepannya. Hari ini
USDIDR di buka di level 14.825 – 14.875.
AUD/USD FX Spot Rate Graph 

Pasar Obligasi
Hasil lelang masih cukup solid IDR 52,3 triliun meski lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya IDR 72,2 triliun.
Penerbitan tetap sama dengan IDR 22 triliun.

Pasar Saham
Pada penutupan Selasa, 08 September 2020, IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar +0,256% dan berakhir
pada level 5.244,07. Aksi pembelian banyak dilakukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan, telihat dari kenaikan IDX30 (+0,32%) yang lebih tinggi daripada kenaikan IHSG pada penutupan kemarin
sore. Lima (5) dari sembilan (9) sektor berakhir pada zona hijau, dipimpin dengan penguatan sebesar +1,89% dari
sektor properti, aneka industri meningkat sebesar +1,38% dan sektor finansial mencatatkan kenaikan sebesar
+0,66%. Sisa empat (4) sektor lainnya berakhir pada zona merah, sektor infrastruktur melemah sebesar -1,08%,
sektor pertanian turun sebesar -0,52% dan sector pertambangan mencatatkan pelemahan sebesar -0,51%. Investor
Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 286,37 Miliar.
Bursa Saham Asia berhasil mencatatkan penguatan pada penutupan perdagangan Selasa (09/09) didorong dengan
pertimbangan para pelaku pasar bahwa saham-saham teknologi yang telah meningkat tinggi dapat bangkit kembali
dari pelemahannya.
Bursa Saham Wall Street melemah ke level terendahnya dalam 4 pekan terakhir seiring dengan aksi jual dari para
investor pada saham – saham teknologi dan kekhawatiran tensi antara AS – China setelah Presiden Trump
mengatakan rencananya untuk mengakhiri ketergantungan AS kepada China dan memberikan hukuman kepada
perusahaan AS yang menciptakan lapangan kerja di luar negeri.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

07-Sep 08-Sep %Change

Indonesia IDR 10yr 6,84 6,82 (0,38)

Indonesia USD 10yr - 2,08 -

US Treasury 10yr 0,72 0,68 (5,43)

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

BI 7-Day RRR 4,00 1,32 (0,05)

FED RATE 0,25 1,00 0,60

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,0000 0,1068

1 Mth 4,0685 0,1556

3 Mth 4,3163 0,2418

6 Mth 4,5112 0,2933

1 Yr 4,7112 0,4210

Bursa Saham Dunia

07-Sep 08-Sep %Change

IHSG 5.230,20 5.244,07 0,27 

LQ 45 823,99 826,07 0,25 

S&P 500 (US) - 3.331,84 -

Dow Jones (US) - 27.500,89 -

Hang Seng (HK) 24.589,65 24.624,34 0,14 

Shanghai Comp (CN) 3.292,59 3.316,42 0,72 

Nikkei 225 (JP) 23.089,95 23.274,13 0,80 

DAX (DE) 13.100,28 12.968,33 (1,01)

FTSE 100 (UK) 5.937,40 5.930,30 (0,12)

Cross Currencies

08-Sep-20 09-Sep-20 % Change

USD/IDR 14.790 14.850 0,41 

EUR/IDR 17.452 17.488 0,21 

JPY/IDR 139,14 140,19 0,76 

GBP/IDR 19.445 19.254 (0,98)

CHF/IDR 16.118 16.178 0,37 

AUD/IDR 10.765 10.722 (0,39)

NZD/IDR 9.895 9.837 (0,58)

CAD/IDR 11.282 11.224 (0,52)

HKD/IDR 1.908 1.916 0,41 

SGD/IDR 10.815 10.836 0,20 

Major Currencies

08-Sep-20 09-Sep-20 % Change

EUR/USD 1,1802 1,1777 (0,21)

USD/JPY 106,30 105,93 (0,35)

GBP/USD 1,3148 1,2966 (1,38)

USD/CHF 0,9177 0,9179 0,02 

AUD/USD 0,7279 0,7221 (0,80)

NZD/USD 0,6690 0,6624 (0,99)

USD/CAD 1,3109 1,3234 0,95 

USD/HKD 7,7505 7,7504 (0,00)

USD/SGD 1,3676 1,3705 0,21 

“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 | 14.850 | Kurs EUR/USD | 1,1777|
IHSG per 08 SEP 2020 | 5.244,07 |
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