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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG melanjutkan penguatannya pada perdagangan Jumat
(27/12) didorong oleh penguatan lanjutan harga CPO dan 
optimism kesepakatan dagang US – China. Pasar obligasi
didorong oleh pembelian obligasi jangka pendek. Dollar AS
melemah memperpanjang penurunan sebelumnya.

FX
Pasar cukup sepi di penghujung tahun dengan banyak klien korporat telah menyelesaikan pembeliannya untuk
tahun ini. Spot minggu lalu dibuka relatif sama seperti sehari sebelumnya di 13.960. Di pagi hari, spot
diperdagangkan di 13.955-13.960. Tidak banyak pembeli di pasar. Spot ditutup pada 13.950-13.955 dan JKSE ditutup
di wilayah hijau, naik 0,16%. Spot hari ini dibuka pada 13955 dan kisaran hari ini akan berada di 13940 - 13960.
Sementara itu Dolar Amerika melemah memperpanjang penurunan sebelumnya yang menunjukkan bahwa AS dan
Cina sedang mempersiapkan upacara penandatanganan untuk fase pertama dari kesepakatan perdagangan. EUR /
USD mendekati 1,1200, sementara GBP / USD secara singkat melampaui angka 1,3100, mencapai level tertinggi
selama dua minggu. Dolar Australia berkinerja terbaik, mendekati 0,7000 melawan greenback. USD / JPY telah jatuh
ke level terendah 109,36 dari tertinggi 109,47 sejauh ini. USD / JPY telah berjuang untuk bertahan di wilayah bullish
di level 109

Pasar Obligasi
Hari yang tenang untuk perdagangan obligasi. Rupiah yang menguat terhadap USD mendorong pembeli untuk
mengambil obligasi jangka pendek. Obligasi jangka panjang sebagian besar merupakan permintaan ritel. Tidak
banyak likuiditas di pasar. Kemungkinan besar sampai dengan 2 Januari, pasar obligasi akan tenang
Benchmark
FR77 (5y) 6.38% (-0.07)
FR78 (10y) 7.10% (-0.02)
FR68 (15y) 7.60% (-0.01)
FR79 (20y) 7.79% (-0.01)

Pasar Saham
Indeks Harga Saham Gabungan melanjutkan penguatannya pada perdagangan Jumat (27/12) sebesar 0.16%
sementara Indeks LQ45 menguat 0.11% didorong oleh berlanjutnya penguatan harga CPO, reboundnya nilai
tukar rupiah serta optimisme atas kesepakatan perdagangan US – China. Saham-saham pertanian (+2.89)
memimpin penguatan sectoral. Emiten berorientasi produsen CPO masih optimistis pasca data volume import
India meningkat untuk CPO dari Indonesia dan pemerintah yang kembali memberikan bea export CPO di
angka nol persen.
Pasar saham US bergerak mixed pada perdangan Jumat (27/12) yang relatif sepi mendekati akhir tahun 2019.
Indeks Nasdaq (-0.17%) mengakhiri kenaikan beruntun selama 11 hari sebelumnya sementara Dow Jones
menguat (0.08%) dan S&P 500 berakhir flat.. Market saham asia bergerak mixed pada perdagangan akhir
pekan, Indeks MSCI Asia Pasifik ex-Japan menguat 0.69%. Data yang dirilis Jumat menunjukkan laba
perusahaan industri China mengalami kenaikan signifikan di November.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

27-Dec-19 30-Dec-19 %Change

Indonesia IDR 10yr 7.13 7.13 0.00 

Indonesia USD 10yr 2.84 2.84 0.00 

US Treasury 10yr 1.79 1.76 (1.68)

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

BI 7-Day RRR 5.00 3.00 0.14

FED RATE 1.75 2.00 0.30

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.08 1.6240

1 Mth 5.45 1.7993

3 Mth 5.51 1.9446

6 Mth 5.66 1.9207

1 Yr 5.86 2.0042

Bursa Saham Dunia

26-Dec 27-Dec %Change

IHSG 6,319.44 6,329.31 0.16%

LQ 45 1,021.56 1,022.72 0.11%

S&P 500 (US) 3,239.91 3,240.02 0.00%

Dow Jones (US) 28,621.39 28,645.26 0.08%

Hang Seng (HK) 27,864.21 28,225.42 1.30%

Shanghai Comp (CN) 3,007.35 3,005.04 -0.08%

Nikkei 225 (JP) 23,924.92 23,837.72 -0.36%

DAX (DE) 13,300.98 13,337.11 0.27%

FTSE 100 (UK) 7,632.24 7,644.90 0.17%

Cross Currencies

27-Dec-19 30-Dec-19 %Change

USD/IDR 13,980 13,955 (0.18)

EUR/IDR 15,546 15,621 0.49 

JPY/IDR 127.72 127.65 (0.05)

GBP/IDR 18,178 18,288 0.60 

CHF/IDR 14,264 14,341 0.54 

AUD/IDR 9,723 9,755 0.32 

NZD/IDR 9,336 9,369 0.36 

CAD/IDR 10,666 10,677 0.10 

HKD/IDR 1,795 1,792 (0.21)

SGD/IDR 10,327 10,329 0.02 

Major Currencies

27-Dec-19 30-Dec-19 %Change

EUR/USD 1.1120 1.1194 0.67 

USD/JPY 109.47 109.32 (0.14)

GBP/USD 1.3003 1.3105 0.78 

USD/CHF 0.9800 0.9731 (0.70)

AUD/USD 0.6955 0.6990 0.50 

NZD/USD 0.6678 0.6714 0.54 

USD/CAD 1.3105 1.3070 (0.27)

USD/HKD 7.7860 7.7892 0.04 

USD/SGD 1.3537 1.3510 (0.20)

“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 | 13,955| Kurs EUR/USD |1.1194|
IHSG per 27 December 2019 | 6,329.31 |
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