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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berhasil mempertahankan penguatannya ditengah efek
PSBB yang mulai memudar.
Nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar AS.
Bursa Saham Asia berhasil berakhir pada zona positif didorong
dengan kabar gembira dari perkembangan vaksin covid-19.
Bursa Saham AS berakhir pada penguatan didorong dengan
progress akuisisi TikTok dan juga perkembangan vaksin virus 
corona. 

FX
USD melemah terhadap mata uang majors menyusul laporan bahwa Pfizer akan memperluas uji coba vaksin covid-19 
fase 3 dan memperkirakan bahwa vaksin tersebut dapat didistribusikan di AS sebelum akhir tahun. Sementara GBP 
menguat menjelang voting pengesahan undang-undang yang diajukan PM Boris Johnson di parlemen. Hasil voting 
tersebut akan menentukan proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa. JPY juga menguat terhadap USD menyusul berita
partai berkuasa Liberal Democratic Party (LDP) telah memilih Yoshihide Suga untuk menggantikan PM Shinzo Abe.
IDR menguat pada perdagangan kemarin menyusul penjelasan PSBB yang diumumkan hari minggu lalu dimana
pelaku pasar berekspektasi dampak ekonomi dari PSBB tidak akan sebesar yang diperkirakan sebelumnya. 
Sedangkan di pasar Asia demand terhadap USD juga berkurang menyusul kabar dari AstraZeneca, Pfizer dan 
BionTech yang melanjutkan percobaan vaksinnya. Spot USDIDR diperdagangkan di level 14.960-14.980 pada siang
hari dan akhirnya ditutup di 14.925-14.935. Pagi ini USDIDR dibuka di 14.880-14.900 dengan indikasi range antara
14.800 sampai dengan 14.900.
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Pasar Obligasi
Perdagangan di pasar obligasi relatif sepi kemarin seiring reli di IHSG setelah penjelasan PSBB yang diberikan oleh
Gubernur Anies Baswedan. Pelaku pasar berekspektasi dampak ekonomi dari PSBB tidak akan sebesar yang
diperkirakan sebelumya. Strong demand terlihat pada obligasi seri-seri panjang yang diminati nasabah ritel seperti
FR68 yang diperdagangkan di level yield 7,5% dan FR65 yang diperdagangkan di level yield 7,11%.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan awal pekan ini IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +2,893% dan berakhir
pada level 5.161,83. Aksi pembelian banyak dilkaukan oleh para pelaku pasar tepatnya pada saham-saham besar
pilihan terlihat dari penguatan IDX30 (+3,41%) dan LQ45(+3,44%) yang lebih tinggi daripada penguatan IHSG pada
penutupan kemarin sore. Seluruh sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona hijau, dipimpin
dengan penguatan sebesar +6,47% dari sektor properti, kenaikan sebesar +4,28% dari industri dasar, sektor finansial
yang mencatatkan peningkat sebesar +3,25%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp. 477,82
Miliar.
Bursa Saham Asia berhasil berakhir pada zona hijau didorong dengan kabar gembira dari CEO Pfizer mengenai
pembagian vaksin virus corona yang kemungkinan akan dapat dimulai pada akhir tahun 2020 atau lebih cepat.
Bursa Saham Wall Street berakhir pada zona hijau ditengah progress akuisisi TikTok dan juga perkembangan vaksin
virus corona.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

11-Sep 14-Sep %Change

Indonesia IDR 10yr 6,90 6,87 (0,49)

Indonesia USD 10yr 2,09 2,09 (0,29)

US Treasury 10yr 0,67 0,67 0,90 

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

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

FED RATE 0,25 1,30 0,40

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 4,0000 0,1033

1 Mth 4,0631 0,1524

3 Mth 4,3128 0,2504

6 Mth 4,5135 0,2819

1 Yr 4,7135 0,4139

Bursa Saham Dunia

11-Sep 14-Sep %Change

IHSG 5.016,71 5.161,83 2,89 

LQ 45 778,32 805,12 3,44 

S&P 500 (US) 3.340,97 3.383,54 1,27 

Dow Jones (US) 27.665,64 27.993,33 1,18 

Hang Seng (HK) 24.503,31 24.640,28 0,56 

Shanghai Comp (CN) 3.260,35 3.278,81 0,57 

Nikkei 225 (JP) 23.406,49 23.559,30 0,65 

DAX (DE) 13.202,84 13.193,66 (0,07)

FTSE 100 (UK) 6.032,09 6.026,25 (0,10)

Cross Currencies

14-Sep-20 15-Sep-20 % Change

USD/IDR 14.970 14.890 (0,53)

EUR/IDR 17.730 17.683 (0,26)

JPY/IDR 141,06 140,93 (0,09)

GBP/IDR 19.172 19.106 (0,34)

CHF/IDR 16.466 16.405 (0,37)

AUD/IDR 10.894 10.881 (0,12)

NZD/IDR 10.007 9.977 (0,30)

CAD/IDR 11.361 11.315 (0,41)

HKD/IDR 1.932 1.921 (0,53)

SGD/IDR 10.951 10.932 (0,17)

Major Currencies

14-Sep-20 15-Sep-20 % Change

EUR/USD 1,1844 1,1876 0,27 

USD/JPY 106,13 105,66 (0,44)

GBP/USD 1,2808 1,2831 0,18 

USD/CHF 0,9093 0,9078 (0,16)

AUD/USD 0,7278 0,7307 0,40 

NZD/USD 0,6685 0,6699 0,21 

USD/CAD 1,3177 1,3160 (0,13)

USD/HKD 7,7505 7,7501 (0,01)

USD/SGD 1,3671 1,3621 (0,37)

“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 | 14.890 | Kurs EUR/USD | 1,1876 |
IHSG per 14 SEP 2020 | 5.161,83 |
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