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The Coronavirus E�ect
Pandemi COVID-19 membuat pasar keuangan 
jatuh. Pemerintah seluruh dunia mulai 
memberikan stimulus untuk menopang ekonomi 
agar tidak masuk ke dalam resesi.
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Nasabah yang terhormat,

Pasar keuangan menutup kuartal pertama tahun 2020 
dengan catatan yang buruk. Sejak awal tahun dunia 
dikagetkan dengan wabah COVID-19 yang bermula dari 
Tiongkok. Namun wabah tersebut terus meluas dalam dua 
bulan kemudian hingga akhirnya WHO menyatakan pandemi 
COVID-19.

Pada bulan Maret pasar keuangan juga terkena imbas dari 
kejatuhan harga minyak setelah Arab Saudi, sebagai 
pemimpin OPEC, gagal mencapai kesepakatan dengan 
negara sekutu OPEC, Rusia, untuk pemotongan produksi guna 
menopang harga. Alhasil, kemarahan Arab Saudi membuat 
negara itu berencana untuk menggenjot produksi di tengah 
permintaan global akan minyak dunia yang hilang akibat 
pandemi.

Dengan dua kejadian tersebut membuat ketidakpastian 
terhadap ekonomi dunia ke depannya. Para investor 
berlomba-lomba untuk menarik investasi berisiko di pasar 
keuangan yang membuat pasar saham dilanda aksi jual 
besar-besaran dan meningkatnya volatilitas.

Pemerintah dan bank sentral terus melanjutkan untuk 
memberikan stimulus yang bernilai jauh lebih besar dari krisis 
sebelumnya guna memerangi dampak pandemi terhadap 
ekonomi. Pemberian stimulus yang terus berlanjut ini, 
diharapkan dapat membuat kepercayaan diri investor dan 
masyarakat meningkat sehingga dapat melewati krisis ini dan 
dapat melalui proses pemulihan ekonomi dengan cepat.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai 
strategi dan rekomendasi produk-produk investasi, Anda 
dapat menghubungi Relationship Manager Kami di cabang 
terdekat.

Director of Retail 
& SME Business

GREETINGS

Rustini Dewi

0101

Pemerintah dan bank sentral 
memberikan stimulus untuk 
memerangi dampak pandemi 
terhadap ekonomi, diharapkan 
dapat membuat kepercayaan 
diri investor dan masyarakat 
meningkat sehingga dapat 
melewati krisis ini dan dapat 
melalui proses pemulihan 
ekonomi dengan cepat.
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Market Review Market Outlook
Indonesia melaporkan kasus pertama pasien 
positif COVID-19.

The Fed melakukan dua kali pemotongan suku 
bunga darurat dengan total 150 bps dari 
1,50%-1,75% hingga mencapai 0,00%-0,25% 
untuk menopang ekonomi akibat pandemi 
COVID-19.

Organisasi Negara Eksportir Minyak dan 
sekutunya (OPEC+) gagal mencapai kesepakatan 
untuk melakukan ekstra pemangkasan produksi 
minyak guna stabilisasi harga, yang 
menyebabkan harga minyak anjlok 20% dalam 
sehari.

Pasar saham global tersungkur dalam sehari 
akibat penurunan harga minyak yang signifikan.

WHO secara resmi menyatakan COVID-19 
sebagai pandemi setelah virus tersebut 
menyebar ke lebih dari 100 negara.

Investor menunggu efektifitas penanggulangan 
pandemi COVID-19 seluruh dunia.

Ekspektasi stimulus lanjutan baik fiskal maupun 
moneter guna menopang ekonomi akibat 
dampak dari pandemi COVID-19, serta 
mengembalikan kepercayaan investor.

Pasar Saham Indonesia: Netral

Pasar Saham Asia Pasifik: Netral

Pasar Saham Amerika Serikat: Netral

Pasar Obligasi: Netral

Outlook
Pasar Keuangan 
Global Dan Indonesia

SUMMARY



Harga mid price INDON50 
(benchmark obligasi denominasi Dollar 
AS - 30 tahun) terkoreksi tipis 

Sumber: Bloomberg

Pasar obligasi mengungguli 
pasar saham  di bulan Maret 2020

MARCH
IN NUMBER

IHSG melemah tajam Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 
20 tahun) terkoreksi

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan melemah tajam

OBLIGASISAHAM

-16,76% -7,85%

-15,37% -0,28%
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MARKET REVIEW
MARET 2020

Global Review
Bank sentral AS Federal Reserve dua 
kali memangkas suku bunga darurat 
dengan total sebanyak 150 bps ke 
range 0,00%-0,25% di tengah 
kekhawatiran bahwa COVID-19 dapat 
merusak ekonomi AS. 
SENTIMEN POSITIF

Arab Saudi, sebagai pemimpin OPEC, 
memicu perang harga minyak dengan 
berencana memompa produksi 
minyak setelah gagal mencapai 
kesepakatan dengan Rusia untuk 
melakukan pemotongan produksi. 
SENTIMEN NEGATIF

Federal Reserve menjanjikan rencana 
penyelamatan ekonomi besar-besaran 
dengan melakukan pembelian aset 
tanpa batas untuk mendukung pasar. 
SENTIMEN POSITIF

IMF memastikan kesiapannya untuk 
mengerahkan semua kapasitas 
pinjaman senilai USD1 triliun untuk 
membantu negara terdampak 
COVID-19. 
SENTIMEN POSITIF

Jumlah kasus dan kematian akibat 
COVID-19 di AS melebihi Tiongkok. 
SENTIMEN NEGATIF

Presiden AS Donald Trump resmi 
mengesahkan undang-undang paket 
stimulus COVID-19 senilai USD2 triliun. 
SENTIMEN POSITIF

Bursa Efek Indonesia mengubah 
aturan batas bawah auto rejection 
seluruh fraksi menjadi 7%. Sementa-
ra untuk batas atasnya tetap yakni 
20%, 25% dan 30%. 
SENTIMEN POSITIF

Sebanyak 12 Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) akan melakukan 
buyback saham senilai Rp8 triliun di 
tengah anjloknya IHSG pada awal 
Maret. 
SENTIMEN POSITIF

OJK mengizinkan semua emiten 
untuk melakukan buyback saham 
tanpa terlebih dahulu mendapat 
persetujuan pada Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) dengan 
jumlah saham yang dapat dibeli 
kembali paling banyak 20%  dari 
modal yang disetor. 
SENTIMEN POSITIF

Bank Indonesia memutuskan untuk 
menurunkan suku bunga acuan 
7-Days Reverse Repo Rate sebesar 
25 bps menjadi 4,50%. 
SENTIMEN POSITIF

Lembaga Pemeringkat Rating and 
Investment Information, Inc (R&I) 
menaikkan peringkat Sovereign 
Credit Rating Indonesia dari 
BBB/stabil menjadi BBB+/stabil 
(Investment Grade). 
NETRAL

Presiden Joko Widodo mengumum-
kan adanya tambahan belanja dan 
pembiayaan APBN 2020 untuk 
penanganan COVID-19 sebesar 
Rp405,1 triliun. 
SENTIMEN POSITIF

Domestic Review

 Baa2 
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Penyebaran COVID-19 yang cepat di luar Tiongkok sepanjang bulan Maret menjadikan WHO 
menetapkan wabah COVID-19 menjadi pandemi meningkatkan kekhawatiran akan adanya 
pukulan yang lebih lama dan berat bagi ekonomi global. Pasar saham global termasuk 
Indonesia anjlok. Selain itu, pada 9 Maret, Arab Saudi memicu perang harga minyak dengan 
Rusia, setelah gagal mencapai kesepakan pemotongan produksi untuk menopang harga 
minyak di tengah wabah COVID-19, yang mengakibatkan gelombang kejutan tambahan serta 
membuat para investor mengambil sikap risk-o� sehingga membuat pasar saham jatuh lebih 
dalam.

Penurunan Pasar 
Saham Global

MAYORITAS INDEKS SAHAM GLOBAL MENGALAMI KINERJA KUARTAL I TERBURUK 
SEJAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL PADA TAHUN 2008

-0.99 -10.07 -13.74 -7.55 -13.30 -23.20

-0.16 -8.41 -12.51 -9.92 -11.67 -20.00

-1.23 -8.54 -14.80 -16.09 -11.04 -23.03

-3.40 -9.68 -13.81 -11.69 -11.46 -24.80

-1.91 -8.89 -10.53 -18.18 -8.47 -20.04

-5.71 -8.20 -16.76 -10.87 5.80 -27.95

KINERJA (%)

2020

FEBJAN

INDEKS

Dow Jones

S & P 500

STOXX 600

FTSE 100

NIKKEI

IHSG

MAR 20092008 2020

Q1

Sumber: Bloomberg
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VIX MENYENTUH LEVEL TERTINGGI SEJAK 2008

VOLATILITAS INDEKS DOW JONES DAN IHSG SEPANJANG MARET

Volatilitas Pasar Berada 
Pada Rekor Tertinggi
Pelaku pasar keuangan dan investor sangat membenci ketidakpastian, mungkin ini terdengar klise namun begitulah 
kenyataannya. Ketidakpastian ini menciptakan volatilitas di pasar keuangan. Volatilitas, biasanya diukur oleh 
kecepatan pergerakan sebuah harga atau juga dapat diukur oleh suatu indeks selama terjadinya sebuah krisis 
ekonomi atau politik. Namun kali ini pasar dihadapkan oleh peristiwa yang tak terduga yakni pandemi COVID-19 yang 
dapat dikatakan krisis kesehatan terbesar sejak pandemi flu Spanyol seabad lalu.

Indikator yang sering digunakan untuk menilai suatu volatilitas investasi di pasar AS adalah Indeks Volatilitas Chicago 
Board Option Exchange (CBOE) atau lebih dikenal sebagai VIX. Pada 16 Maret 2020, VIX mencapai rekor tertinggi 
sebesar 82,69 poin. Secara historis, kenaikan VIX memiliki korelasi yang kuat terhadap pergerakan harian indeks 
saham AS. Faktanya, dua persentase penurunan harian terbesar indeks Dow Jones terjadi pada bulan Maret. Pada 
tanggal 16 Maret (-12,9%) dan 12 Maret (-10,0%).

Sementara penurunan IHSG lebih terbatas, terima kasih atas aturan baru yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 
mengenai aturan auto reject bawah sebesar 7% yang efektif sejak 13 Maret, dari sebelumnya 10%.
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HARGA MINYAK BRENT

Pukulan Ganda 
Pasar Minyak Dunia

Pada awal Maret, harga minyak dunia jatuh karena tidak adanya kesepakatan antara Arab Saudi, sebagai pemimpin 
OPEC, dengan sekutunya Rusia dalam mengurangi produksi minyak, sementara permintaan minyak dunia surut 
akibat wabah COVID-19.

Harga minyak diperdagangkan pada level yang belum pernah terlihat sejak 2016 karena pasar diguncang dengan 
kejutan ganda. Dari sisi permintaan, langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di banyak negara telah membatasi 
konsumsi minyak. Meskipun permintaan Tiongkok mulai stabil namun fokus pengendalian telah bergeser secara 
internasional setelah adanya peningkatan infeksi yang cepat dimulai di Korea Selatan, Iran, Italia dan AS yang 
membuat pengendalian meningkat secara global. Kondisi ini dapat membuat aktivitas perdagangan global menurun 
tajam dalam beberapa waktu ke depan.

Sumber: Bloomberg



Stimulus Fiskal dan Moneter Menjadi 
Vital dari Sebelumnya

Di sisi penawaran, Arab  Saudi memicu perang harga dengan memangkas harga jual resmi ekspor minyak mentah 
mulai bulan April secara signifikan antara $6 dan $8 per barel, termasuk pemangkasan terbesar minyak mentah Arab 
Light yang pernah ada untuk pelanggan Asia. Selain itu Arab Saudi juga mengumumkan akan memproduksi hingga 
12,3 juta bph pada bulan April, dibandingkan dengan produksi bulan Februari sebesar 9,7 juta bph dan di atas 
kapasitas produksi maksimum 11,5 juta bph. Menteri Keuangan Arab Saudi juga meminta Aramco untuk 
meningkatkan kapasitas produksi maksimumnya menjadi 13 juta bph untuk mempertahankan basis produksi yang 
lebih tinggi.

Ketika ekonomi global masih dalam tahap pemulihan namun dikejutkan dengan terjadinya pandemi COVID-19. 
Dalam menanggapi krisis ini, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia telah memberlakukan langkah-langkah 
stimulus fiskal dan moneter untuk mengatasi gangguan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.

Pemerintah Indonesia sendiri memutuskan untuk menambah anggaran sebesar Rp405,1 triliun pada APBN untuk 
penanganan COVID-19 dalam Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir bulan Maret.

Sumber: Bloomberg
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ARAB SAUDI BERSIAP UNTUK PRODUKSI 
DI ATAS KAPASITAS MAKSIMUMNYA
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TAMBAHAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN APBN 2020 
UNTUK PENANGANAN COVID-19

PERBANDINGAN STIMULUS

PROGRAM ANGGARAN TUJUAN

Bidang Kesehatan

Perlindungan Sosial

Insentif Perpajakan dan 
Simulus Kredit

Pembiayan Pemulihan 
Ekonomi Nasional

Total

Rp75 triliun

Rp110 triliun

Rp70.1 triliun

Rp150 triliun

Rp405.1 triliun

Alat Pelindung Diri tenaga medis, peralatan medis, 
peningkatan fasilitas di 132 rumah sakit, insentif tenaga 
medis, dll.

Peningkatan Program Kartu Harapan (PKH), bantuan 
makanan, dukungan perumahan untuk masyarakat 
dengan penghasilan rendah, potongan tarif listrik dan 
logistik sembako.

Pelonggaran pajak lebih lanjut untuk pajak penghasilan 
pegawai (PPh 21), pajak penghasilan impor (PPh 22 impor), 
pajak penghasilan badan dibayarkan secara cicilan (PPh 
25).

Pemerintah akan memberikan relaksasi pinjaman, 
penjaminan dan pembiayaan untuk UMKM dan sektor 
bisnis lainnya sebagai inisiatif untuk mendukung 
pemulihan ekonomi.

Setara dengan 2,4% PDB

Sumber: Kementerian Keuangan, Mandiri Sekuritas

Sumber: Mandiri Sekuritas
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NEGARA STIMULUS FISKAL STIMULUS MONETER

6 Maret, Presiden Trump menandatangi 
stimulus sebesar USD8,3 miliar untuk 
membiayai penelitian vaksin dan langkah 
lain untuk menghentikan penyebaran virus.
 
13 Maret, Presiden Trump mengumumkan 
keadaan darurat yang memungkinkan 
Pemerintah Federal mengucurkan bantuan 
hingga USD50 miliar kepada negara 
bagian.
 
27 Maret, Presiden menandatangi undang-
undang stimulus CARES (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security) senilai USD2 
triliun.

3 Maret, The Fed melakukan pemotongan 
suku bunga darurat sebanyak 50 bps yang 
merupakan pemotongan terbesar sejak krisis 
keuangan 2008.
 
15 Maret, The Fed kembali menurunkan 
suku bunga sebanyak 100 bps ke level 
0,00%-0,25% dan kembali memulai program 
quantitative easing (QE) sebesar total 
USD700 miliar.
 
23 Maret, The Fed meluncurkan QE tak 
terbatas dan tanpa batas waktu untuk 
pembelian obligasi daerah dan korporasi.

16 Maret, pemerintah mengumumkan 
penangguhan pajak senilai CAD55 miliar 
untuk bisnis dan rumah tangga, serta 
memberikan paket bantuan senilai CAD27 
miliar untuk pekerja dan masyarakat 
berpenghasilan rendah.

4, 13 & 27 Maret, Bank of Canada melakukan 
pemotongan suku bunga dengan total 150 
bps dalam tiga kali rapat darurat ke level 
akhir 0,25%. Bank Sentral juga melakukan 
pembelian obligasi pemerintah senilai CAD5 
miliar per pekan

12 Maret, mengumumkan paket stimulus 
sebesar AUD715 juta untuk subsidi bisnis 
yang terdampak COVID-19 seperti 
pariwisata & penerbangan.
 
22 Maret, paket stimulus kedua sebesar 
AUD66,1 miliar untuk dunia usaha dan 
AUD17,6 miliar untuk usaha kecil.

3 Maret dan 19 Maret, Reserve Bank of 
Australia memangkas suku bunga 
masing-masing sebesar 25 bps hingga ke 
level 0,25%. Selain itu memberikan fasilitas 
pendanaan sebesar AUD90 miliar untuk bank 
dengan bunga tetap 0,25%.

3 Maret, mengumumkan paket stimulus 
sebesar KRW11,7 triliun subsidi UKM untuk 
membayar pegawai dan pelatihan 
karyawan yang di-PHK. 
 
19 Maret, pemerintah akan menganggarkan 
KRW50 triliun untuk paket bantuan UKM.

16 Maret, Bank of Korea pangkas suku 
bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 0,75% 
pada pertemuan darurat pertama sejak krisis 
keuangan 2008.
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NEGARA STIMULUS FISKAL STIMULUS MONETER

10 Maret, mengucurkan dana sebesar 
JPY1,6 triliun untuk bisnis terutama UKM. 
Menambahkan paket stimulus sebelumnya 
sekitar JPY500 miliar.

16 Maret, BoJ melipatgandakan pembelian 
ETF menjadi senilai JPY12 triliun dan obligasi 
senilai JPY2 triliun serta menambah JPY8 
triliun untuk pembelian obligasi korporasi.

11 Maret, mengucurkan stimulus sebesar 
GBP30 miliar untuk membayar pekerja 
yang di-PHK.
 
17 Maret, mengumumkan bantuan untuk 
bisnis dan pekerja dengan menyediakan 
jaminan awal senilai GBP330 miliar.

11 Maret dan 19 Maret, Bank of England 
memangkas suku bunga dengan total 65 bps 
ke level akhir 0,10% dan akan melakukan 
pembelian obligasi pemerintah senilai 
GBP200 miliar.

JERMAN
23 Maret, mengumumkan paket senilai 
EUR750 miliar, termasuk EUR100 miliar 
pinjaman untuk dunia usaha melalui bank 
pembangunan pemerintah, KfW.
 
25 Maret, memberikan jaminan kredit 
senilai total EUR400 miliar untuk 
menghindari gagal bayar utang korporasi.
 
ITALIA
16 Maret, mengumumkan alokasi dana 
darurat sebesar EUR25 miliar untuk 
penangguhan pembayaran cicilan kredit 
usaha dan KPR untuk rumah tangga.
 
PERANCIS
17 Maret, mengumumkan paket bantuan 
senilai EUR untuk dunia usaha dan rumah 
tangga.
 
Spanyol
17 Maret, mengumumkan paket bantuan 
sebesar EUR200 miliar untuk warga yang 
paling rentan terdampak COVID-19 secara 
ekonomi.

12 Maret, ECB menambah nilai pada 
program pembelian obligasi sebesar EUR120 
miliar.
 
19 Maret, ECB menambah lagi nilai 
pembeliannya sebesar EUR750 miliar, 
sehingga total tahun ini menjadi EUR1,1 
triliun.

Sumber: Reuters, Investopedia, Investor Daily
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WHAT 
TO WATCH

NETRAL pada kelas aset 
saham Indonesia (jangka 
menengah dan panjang) 

Valuasi IHSG berada di level yang 
relatif cukup murah yakni di 
bawah -2 standar deviasi rata-rata 
PER 15 tahun-nya. Ini merupakan 
level yang langka dimana terakhir 
terjadi pada tahun 2008.

NETRAL pada 
investasi berbasis 
Dolar AS

Investor terus menunggu pelong-
garan kebijakan bank sentral 
besar dunia untuk menahan 
dampak perlambatan ekonomi 
akibat pandemi COVID-19.

REKOMENDASI 
INVESTASI

NETRAL pada kelas 
aset obligasi (jangka 
menengah dan panjang)

Kekhawatiran terhadap dampak 
ekonomi akibat pandemi COVID-19  
membuat investor sementara 
memindahkan sebagian portofolio-
nya ke instrumen obligasi yang 
cenderung memiliki volatilitas yang
lebih rendah.

Penanggulangan penyebaran COVID-19 secara global 
untuk memperlambat dan memotong rantai 
penyebaran virus.

Seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap 
ekonomi global maupun Indonesia.

Stimulus-stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah 
maupun bank sentral negara-negara besar maupun 
yang terdampak COVID-19.

Perkembangan pembahasan RUU Omnibus Law oleh 
Pemerintah yang diharapkan segera dapat dibahas 
oleh DPR.
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Volatilitas diperkirakan masih akan tinggi dalam beberapa 
bulan ke depan jika pandemi COVID-19 masih belum usai. 
Untuk profil risiko moderate direkomendasikan untuk 
sementara mengurangi porsi saham dan mengalihkan ke 
obligasi untuk menurunkan tingkat volatilitas portofolio. 
Sementara untuk  profil risiko growth dapat mengalihkan 
porsi pasar uang ke obligasi dan menyeimbangkan porsi 
saham.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO
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Pelemahan kurs Rupiah terhadap dolar AS terus berlanjut paska 
pemangkasan Federal Funds Rate 100 basis poin (bps), menjadi 0-0,25%, 
rekor terendah sejak 2015. Selain itu, merosotnya Rupiah pekan ini juga 
disebabkan oleh kepanikan pasar yang begitu tinggi akibat wabah COVID-19. 

Lembaga Pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) 
menaikkan peringkat Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari 
BBB/outlook stabil menjadi BBB+/outlook stabil (investment grade) pada 
Selasa (17/3). 

Gubernur BI Perry Warjiyo menilai, peningkatan rating tersebut menunjukkan 
masih terjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap kinerja 
perekonomian Indonesia.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 16.100 
-16.600 selama bulan April 2020.

Bank sentral Australia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin 
ke level terendah 0,50% pada 3 Maret lalu. Ini adalah pengurangan keempat 
oleh RBA dalam waktu kurang dari setahun.

Gubernur RBA Philip Lowe mengatakan epidemi virus Corona memiliki 
dampak signifikan pada ekonomi Australia dan sulit untuk diperkirakan 
seberapa besar dan tahan lama dampaknya. 

Lowe mengatakan "RBA akan terus memantau perkembangan secara dekat 
dan menilai implikasi dari virus Corona bagi perekonomian. Dewan siap 
untuk melonggarkan kebijakan moneter lebih lanjut untuk mendukung 
ekonomi Australia,"

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,5900-0,6300 pada bulan April 2020.

Bank Sentral Eropa meluncurkan skema pembelian obligasi darurat senilai 
750 miliar Euro ($820 miliar) untuk menanggulangi krisis ekonomi dan 
keuangan yang memburuk. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah 
pertemuan yang tidak dijadwalkan pada hari 18 Maret lalu. 

Dengan sebagian besar Eropa lockdown, kegiatan ekonomi hampir terhenti 
dan pasar berada dalam keterpurukan yang setara dengan penurunan pada 
krisis keuangan global 2008. 

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,0900 – 1,1250 pada 
bulan April 2019.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 31 Maret 2020

 14.095 – 16.640
13,68%

Pergerakan
AUD/USD 

1 - 31 Maret 2020

0,5507-0,6686
-6,00%

Pergerakan
EUR/USD

1 - 31 Maret 2020

1,0637-1,1494
-0,09%
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Support-2

Keterangan:    
1. 'Support-1' adalah estimasi batas bawah pertama ketika suatu mata uang melemah.  Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju 'Support-2'. 
2. 'Resistance-1' adalah estimasi batas atas pertama ketika suatu mata uang menguat. Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju ke 'Resistance-2’.

Support-1 Mata Uang Resistance-1

  16.100 
0,5900
1,0900
1,2100
104,50

 16.200 
0,6000
1,1000
1,2250
105,50

USD/IDR
AUD/USD
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY

 16.500 
0,6150
1,1150
1,2500
108,50

Resistance-2

 16.600 
0,6300
1,1250
1,2600
110,00

FX OUTLOOK*

*Estimasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar terbaru

ANALISA 
VALAS

BoE mengumumkan pemangkasan suku bunga darurat sebesar 50 basis 
poin (bps) menjadi 0,25%. Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisir 
dampak virus Corona ke ekonomi Inggris. Selain memangkas suku bunga, 
BoE juga mengumumkan skema pembiayaan baru untuk perusahaan kecil 
dan menengah, serta untuk industri perbankan. 

Fitch telah menurunkan peringkat utang pemerintah Inggris atau debt 
sovereign menjadi AA-. Peringkat diturunkan melihat melemahnya 
perekonomian Inggris karena menghadapi dampak penyebaran COVID-19. 
Fitch mengatakan pemotongan lebih jauh dapat terjadi apabila Inggris 
tidak memperbaiki outlook yang negatif. Hal ini diperburuk dengan rencana 
negara-negara Eropa lockdown hingga enam bulan kedepan. 

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2100-1,2600 pada 
bulan April 2020. 

Untuk menanggulangi dampak ekonomi karena COVID-19, Bank of Japan 
(BoJ) menggandakan pembelian tahunan dana yang diperdagangkan di 
bursa (ETF) menjadi 112 miliar dolar AS. Namun, BoJ tidak berencana 
mengurangi suku bunga jangka pendek, yang saat ini ditetapkan pada 
minus 0,1%. 

Pada 28 Maret lalu, PM Jepang Shinzo Abe menjanjikan akan mengeluarkan 
kebijakan ekonomi yang belum pernah dilakukan sebelumnya 
(unpredecented). Abe menggambarkan kebijakan ekonomi/paket stimulus 
pemerintah akan besar dan kuat, mencakup stimulus fiskal, moneter 
maupun keringanan pajak untuk perusahaan. Namun, ia masih belum bisa 
memberikan rinciannya. 

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
104,50-110,00 pada bulan April 2020.

Pergerakan
GBP/USD 

1 - 31 Maret 2020

1,3201-1,1409
-3,33%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 31 Maret 2020

101,19-111,72
-0,36%



Kecuali dinyatakan lain, semua data bersumber dari berita media massa, dan tidak diterbitkan oleh PT Bank Commonwealth 
(PTBC). PTBC harus dijamin untuk dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada penuntutan hukum 
oleh pihak ketiga. PTBC beserta direkturnya, karyawannya dan perwakilannya dalam Lampiran ini selanjutnya 
bersama-sama disebut sebagai “Grup”. Laporan ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak boleh 
ditafsirkan sebagai suatu ajakan atau penawaran untuk membeli efek atau instrumen keuangan. Laporan ini telah disusun 
tanpa mempertimbangkan tujuan, situasi keuangan dan kapasitas untuk menanggung kerugian, pengetahuan, 
pengalaman atau kebutuhan orang-orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada anggota dari Grup yang 
melakukan atau harus melakukan penilaian kelayakan atau penyesuaian laporan untuk penerima laporan ini yang 
karenanya tidak mendapat manfaat dari perlindungan peraturan dalam hal ini. Laporan ini bukan nasihat atau petunjuk. 
Semua penerima laporan ini harus, sebelum bertindak atas dasar informasi dalam laporan ini, mempertimbangkan 
kewajaran/kelayakan dan kesesuaian informasi, dengan memperhatikan tujuan-tujuan mereka sendiri, situasi keuangan 
dan kebutuhan, dan jika perlu mencari profesional yang tepat, memperhatikan kondisi valuta asing atau nasihat keuangan 
tentang isi laporan ini sebelum membuat keputusan investasi. Kami percaya bahwa informasi dalam laporan ini adalah 
benar dan setiap pendapat, kesimpulan atau rekomendasi yang cukup telah diadakan atau dibuat, berdasarkan informasi 
yang tersedia pada saat kompilasi, tetapi tidak ada pernyataan atau jaminan, baik tersurat atau tersirat, yang dibuat atau 
disediakan untuk akurasi, kehandalan atau kelengkapan setiap pernyataan yang dibuat dalam laporan ini. Setiap pendapat, 
kesimpulan atau rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan 
mungkin berbeda atau bertentangan dengan, kesimpulan, pendapat atau rekomendasi yang diungkapkan oleh Grup di 
tempat lain. Kami tidak berkewajiban untuk, dan tidak, memberitahukan perkembangan terkini atau harus terus mengikuti 
informasi terkini yang terdapat dalam laporan ini. Grup tidak menerima tanggung jawab untuk setiap kerugian atau 
kerusakan yang timbul akibat dari penggunaan seluruh atau setiap bagian dari laporan ini. Setiap penilaian, proyeksidan 
prakiraan yang terkandung dalam laporan ini didasarkan pada sejumlah asumsi dan perkiraan dan tunduk pada kontinjensi 
dan ketidakpastian. Asumsi dan perkiraan yang berbeda dapat mengakibatkan hasil material yang berbeda pula. Grup tidak 
mewakili atau menjamin bahwa salah satu proyeksi penilaian atau prakiraan, atau salah satu dasar asumsi atau perkiraan, 
akan dipenuhi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Grup tidak 
menjamin kinerja dari produk investasi atau pembayaran kembali modal dengan produk yang didistribusikan oleh PTBC. 
Investasi dalam produk ini bukan merupakan simpanan atau kewajiban lainnya dari Grup atau anak perusahaannya dan 
setiap jenis produk investasi memiliki risiko investasi termasuk hilangnya pendapatan dan modal yang diinvestasikan. 
Contoh yang digunakan dalam komunikasi ini hanya untuk ilustrasi. Semua materi yang disajikan dalam laporan ini, kecuali 
bila ditentukan lain, berada di bawah hak cipta Grup. Tak satu pun dari materi, maupun isinya, maupun salinannya, dapat 
diubah dengan cara apapun, ditransmisikan ke, disalin atau didistribusikan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis dari 
perusahaan terkait yang menjadi bagian dalam Grup. Grup, berikut agennya, asosiasinya dan kliennya memiliki atau telah 
memiliki posisi panjang atau pendek pada efek atau instrumen keuangan lainnya yang disebut di sini, dan dapat setiap saat 
melakukan pembelian dan/atau penjualan terhadap kepentingan atau surat berharga dalam kapasitasnya sebagai prinsipal 
atau agen, termasuk menjual atau membeli dari klien atas dasar pokok dan dapat terlibat dalam transaksi yang tidak 
konsisten dengan laporan ini. Silakan melihat website kami di www.commbank.co.id untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda 
ingin berbicara dengan seseorang mengenai instrumen keuangan yang dijelaskan dalam laporan ini, silakan hubungi Call 
Centre kami di 15000 30 atau email kami di customercare@commbank.co.id. 
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PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terda�ar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan peserta penjaminan LPS.


