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THE NOVEL CORONAVIRUS IMPACT
Penyebaran virus Novel Coronavirus dari 
Tiongkok dikhawatirkan membawa dampak 
negatif terhadap ekonomi Tiongkok dan global.
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Nasabah yang terhormat,

January e�ect di bursa saham global maupun domestik 
dipastikan absen pada tahun ini. Ekspektasi untuk memulai 
tahun 2020 dengan lebih cerah, yang didukung oleh 
ditandatanganinya kesepakatan perdagangan fase satu 
antara AS dan Tiongkok, memudar setelah munculnya 
wabah virus Corona yang menimbulkan kekhawatiran akan 
memberi dampak negatif terhadap ekonomi global.

Meskipun banyak ekonom menilai masih terlalu dini untuk 
menghitung dampak akibat penyebaran wabah virus 
Corona. Namun bagi mitra dagang Tiongkok, berhentinya 
aktivitas bisnis dan manufaktur akibat penyebaran virus 
tersebut dapat menghambat rantai pasokan secara luas. 
Selain itu dengan berkurangnya konsumsi dari masyarakat 
Tiongkok, dimana saat ini ekonomi Tiongkok lebih ditopang 
oleh konsumsi, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi 
Tiongkok khususnya pada kuartal I-2020 akan melambat.

Namun kami mengharapkan dengan adanya visi Tiongkok 
2020 untuk menggandakan nilai PDB-nya dari 10 tahun lalu, 
pemerintah Tiongkok beserta bank sentral Tiongkok akan 
mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan segala 
kekuatan yang mereka miliki untuk mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada tahun ini 
meskipun wabah virus Corona menghantui perlambatan 
ekonomi negaranya.

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

Dikhawatirkan dampak 
dari penyebaran wabah 
virus Corona menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi 
Tiongkok khususnya pada 
kuartal I-2020 akan 
melambat.
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Market Review Market Outlook
AS melakukan serangan udara ke Baghdad, Irak yang 
menewaskan perwira tinggi militer Iran, Mayjen. 
Qassem Soleimani. Iran melakukan aksi balasan dengan 
meluncurkan roket ke dua pangkalan militer AS di Irak. 
Ketegangan geo politik ini sempat mengerek harga 
minyak tembus ke level USD70 per barel, namun 
ketegangan tidak berlangsung lama setelah AS 
menyatakan tidak akan membalas Iran dengan 
serangan militer, melainkan dengan memberikan sanksi 
ekonomi kepada Iran.

AS dan Tiongkok menandatangani kesepakatan 
perdagangan fase satu yang menghilangkan sedikit 
ketidakpastian pasar keuangan hingga pertengahan 
bulan Januari.

Munculnya virus baru 2019-nCoV atau yang lebih 
familiar disebut dengan virus Corona membawa 
kekhawatiran pada investor pasar keuangan yang 
menyebabkan pasar saham global dan domestik anjlok 
pada bulan Januari.

Hingga akhir Januari, sebanyak 226 konstituen 
penghuni indeks S&P 500 telah merilis laporan 
keuangan kuartal IV-2019. Berdasarkan data FactSet, 
lebih dari 70% perusahaan tersebut melaporkan hasil 
yang berada di atas ekspektasi analis.

Investor terus mencermati penyebaran virus 
Corona dan mencoba mengukur 
dampaknya baik bagi ekonomi Tiongkok 
dan dunia.

Perkembangan pembahasan RUU Omnibus 
Law oleh Pemerintah dan DPR.

Pasar Saham Indonesia: Positif

Pasar Saham Asia Pasifik: Positif

Pasar Saham Amerika Serikat: Positif

Pasar Obligasi: Netral

Outlook
Pasar Keuangan 
Global Dan Indonesia

SUMMARY



Apresiasi harga mid price 
INDON49 (benchmark obligasi 
denominasi Dollar AS - 30 tahun) 

Sumber: Bloomberg

Pasar obligasi mengungguli 
pasar saham di bulan Januari 2020

JANUARY
IN NUMBER

IHSG melemah Apresiasi harga mid price 
FR083 (benchmark obligasi 
Rupiah - 20 tahun)

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan melemah

OBLIGASISAHAM

-5,71% +1,99%

-4,59% +1,14%
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MARKET REVIEW
JANUARY 2020

Global Review
AS dan Tiongkok melakukan 
penandatanganan 
kesepakatan perdagangan 
fase satu. 
SENTIMEN POSITIF

The Fed mempertahankan 
suku bunga acuan Fed Fund 
Reserve dengan rentang 1,50% 
- 1,75% sesuai ekspektasi pasar. 
NETRAL

WHO menyatakan wabah 
Coronavirus berstatus gawat 
darurat dan menjadi perhatian 
dunia. 
SENTIMEN NEGATIF

Bank sentral Tiongkok PBOC 
menurunkan rasio cadangan 
yang dipersyaratkan sebesar 
50 bps yang ekuivalen dengan 
lebih dari 800 miliar Yuan 
likuiditas ke perbankan. 
SENTIMEN POSITIF

Inggris resmi keluar dari Uni 
Eropa, dengan masa transisi 
hingga 31 Desember 2020. 
SENTIMEN NEGATIF

Bank Indonesia mempertahankan 
suku bunga acuan 7 Days Reverse 
Repo Rate di level 5,0% untuk 
bulan ketiga. 
NETRAL

Cadangan devisa per akhir 
Desember 2019 naik USD2,55 
miliar ke level USD129,18 miliar. 
SENTIMEN POSITIF

Fitch Ratings mempertahankan 
peringkat kredit Indonesia di BBB 
dengan outlook stabil. 
SENTIMEN POSITIF

Inflasi Indonesia tahun 2019 
tercatat 2,72% yang merupakan 
level terendah dalam 10 terakhir. 
SENTIMEN POSITIF

Domestic Review
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Kesepakatan perdagangan fase satu mengurangi ketidakpastian perdagangan global, 
tetapi belum tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama Tiongkok, 
karena sebagian besar tarif dari AS masih berlaku.

Kesepakatan Perdagangan Fase Satu 
AS-Tiongkok

Kekayaan Intelektual
Secara umum mencakup rahasia dagang, 
kekayaan intelektual terkait farmasi, 
paten, pemalsuan online, dan 
pembajakan. Penggabungan hukum 
pidana disertai janji Tiongkok untuk 
mengimplementasikan rencananya yang 
harus diumumkan dalam waktu 30 hari 
kerja sejak perjanjian.

Tarif
Tiongkok berjanji membebaskan tarif 
pada beberapa produk AS untuk 
memenuhi target pembelian yang 
ditetapkan dalam kesepakatan.
AS akan mengurangi separuh dari tarif 
15% pada barang impor Tiongkok senilai 
USD120 miliar yang diberlakukan pada 
September lalu.

Transfer Teknologi
Tiongkok bersedia untuk mengakhiri 
praktik menekan perusahaan asing untuk 
melakukan transfer teknologi kepada 
perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan 
akses pasar, persetujuan administratif, atau 
menerima insentif dari pemerintah. 
Tiongkok juga akan menahan memberikan 
dukungan investasi di luar negeri yang 
ditujuan untuk memperoleh teknologi 
asing untuk memenuhi rencana “Made In 
China 2025”-nya.

Perdagangan
Secara umum, Tiongkok setuju untuk 
membeli tambahan produk AS senilai 
USD200 miliar selama dua tahun ke 
depan, merujuk angka pada tahun 2017 
sebagai referensi.

Nilai Tukar
Tiongkok akan menahan diri untuk 
melakukan devaluasi dan menargetkan 
nilai tukar mata uangnya, sejalan dengan 
mempromosikan transparansi dan 
menyediakan mekanisme terkait 
akuntabilitas dan penegakkan hukum. 
Selain itu memastikan bahwa Tiongkok 
tidak akan menggunakan praktik mata 
uang untuk bersaing secara tidak adil 
melawan eksportir AS.

Tiongkok akan membeli tambahan 
USD200 miliar produk AS hingga 2021
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Selanjutnya..?

Coronavirus vs SARS
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Sumber: Bloomberg, thewuhanvirus.com per 8 Februari 2020

Rata-rata tarif masih tetap 
tinggi di tahun 2020
Setelah penandatanganan kesepakatan 
fase satu, AS hanya setuju untuk tidak 
mengenakan 15% tarif baru pada produk 
Tiongkok senilai USD160 miliar dan akan 
memotong tarif dari 15% menjadi 7,5% pada 
USD120 miliar produk Tiongkok yang telah 
efektif pada 1 September. Pemotongan tarif 
akan lebih banyak dibahas pada negosiasi 
kesepakatan perdagangan fase dua.

Kekhawatiran dunia internasional terhadap virus Corona yang muncul di kota Wuhan, Tiongkok didorong 
oleh penyebaran yang cepat meskipun para ahli penyakit belum dapat mengetahui seberapa mematikan 
virus tersebut.

Jika dibandingkan dengan wabah SARS pada tahun 2003, penyebaran virus SARS membutuhkan waktu 
yang lebih lama dibandingkan virus Corona.

Namun hingga saat ini, secara statistik, virus SARS masih lebih mematikan dengan tingkat kematian 
mencapai 10% dari orang yang terinfeksi dibanding virus Corona yang tercatat sebesar 2,2%.

Ketidakpastian kesepakatan 
Fase Dua
Seharusnya AS-Tiongkok akan memulai 
perundingan kesepakatan fase dua setelah 
penandatangan kesepakatan fase satu. 
Namun, belum ada batas waktu yang jelas 
apakah kesepakatan fase dua akan tercapai 
sebelum November. Sebelumnya, Presiden 
AS pernah menyampaikan bahwa ia 
mungkin akan menunggu negosiasi 
kesepakatan fase dua setelah pemilihan 
presiden AS pada bulan November.

Akumulasi kasus yang dikonfirmasi terinfeksi
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Persentase deviasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020

Akankah Virus Corona berdampak besar terhadap 
ekonomi Tiongkok dan mitra dagangnya?

Pada saat virus SARS mewabah pada 2003, Tiongkok hanya 
menyumbang 4% terhadap ekonomi dunia. Namun saat ini ekonomi 
Tiongkok berkontribusi sekitar 17% dari ekonomi dunia dan mitra dagang 
terbesarnya adalah negara tetangganya. Negara yang paling bergantung 
kepada Tiongkok akan terdampak lebih besar. Ekonomi Hong Kong 
diperkirakan yang akan terkena dampak yang paling besar dengan 
perkiraan penurunan pertumbuhan 1,7% pada kuartal I-2020, menurut 
Bloomberg Economics. Sementara Korea Selatan, yang selama ini 
diuntungkan dengan kunjungan wisatawan Tiongkok, diperkirakan akan 
terkena dampak penurunan 0,4% terhadap pertumbuhan ekonominya 
dalam waktu dekat. Brasil, Australia dan Indonesia yang merupakan 
eksportir komoditas ke Tiongkok diprediksi mengalami perlambatan 
ekonomi 0,25-0,30% akibat wabah Coronavirus.

Hong Kong
Dunia

Korea Selatan
Brasil

Australia
Indonesia

Jepang
Germany

Jerman
Afrika Selatan

Euro Area
India

Perancis
Inggris

AS
Kanada

Italia
Spanyol
Meksiko

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0
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Sumber: IMF, Bloomberg

Tiongkok setidaknya harus tumbuh 5,6% di 2020 

China Vision 2020

Pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT) tahun 2012, partai berkuasa di Tiongkok saat ini, 
mengumumkan bahwa pada tahun 2020, ketika PKT merayakan peringatan 100 tahun, Tiongkok akan 
mewujudkan dua tujuan.

 Menggandakan PDB 2010 dan meningkatkannya menjadi USD13 triliun, sehingga membuat 
 PDB per kapita melampaui USD10.000 dan memperkecil kesenjangan dengan ekonomi 
 terbesar dunia.

 Melipatgandakan pendapatan per kapita untuk penduduk kota dan desa, meningkatkan 
 pendapatan rata-rata warga kota menjadi USD7.000 dan populasi middle-income menjadi 
 lebih dari 600 juta.

Tahun ini akan menjadi tahun yang penting bagi legitimasi politik PKT untuk mencapai visinya dan 
mendapatkan klaim bahwa hanya PKT partai yang dapat memimpin Tiongkok menuju masa depan 
yang makmur.

Tiongkok setidaknya membutuhkan pertumbuhan PDB riil sebesar 5,6% pada 2020 untuk mencapai 
target menggandakan PDB riil-nya.

Pemerintah Tiongkok beserta bank sentral Tiongkok diperkirakan akan terus memberikan stimulus 
untuk menopang pertumbuhan ekonomi tetap pada jalurnya untuk memerangi dampak ekonomi dari 
wabah virus Corona demi mencapai visinya
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WHAT 
TO WATCH

POSITIF 
pada kelas aset 
saham Indonesia 
(jangka menengah 
dan panjang) 
Proyeksi perbaikan laba emiten 
pada tahun 2020 dan valuasi 
yang relatif murah membuat 
pasar saham Indonesia atraktif 
bagi investor asing.

POSITIF 
pada Investasi 
berbasis Dolar AS

Tercapainya kesepakatan 
perdagangan fase satu AS 
dengan Tiongkok memberikan 
harapan perbaikan perdagangan 
dan ekonomi global.

REKOMENDASI 
INVESTASI

NETRAL 
pada kelas aset obligasi 
(jangka menengah dan 
panjang)
Pernyataan The Fed yang 
kemungkinan mempertahankan 
suku bunga acuan sepanjang 
tahun 2020, memberikan 
keterbatasan ruang apresiasi 
pasar obligasi.

Seberapa besar dampak penyebaran wabah virus 
Corona terhadap ekonomi Tiongkok, dunia 
maupun Indonesia.

Pertumbuhan PDB dan defisit transaksi berjalan 
Indonesia sepanjang tahun 2019 yang akan dirilis 
pada bulan Februari.

Perkembangan pembahasan RUU Omnibus Law 
oleh Pemerintah yang diharapkan segera dapat 
dibahas oleh DPR.
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Kembalinya aliran dana asing ke pasar saham Indonesia, 
yang merupakan salah satu negara emerging market yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, memberikan 
sentimen positif untuk kelas aset saham. Di sisi lain masih 
adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan membuat 
pasar obligasi tertekan. Dynamic Model Portfolio overweight 
ke pasar saham dan mempertahankan porsi pasar saham 
sebesar 70% untuk profil risiko growth.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO

Based on Risk Profile Dynamic Model Portfolio
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ANALISA 
VALAS

Bank Indonesia memberikan ruang untuk penguatan Rupiah sesuai 
dengan kondisi pasar.

Defisit neraca perdagangan Indonesia di bulan Desember membaik ke 
-$0,03 miliar dari sebelumnya -$1,33 miliar. Angka Impor bertumbuh -5,62% 
dari sebelumnya -6,3% dan ekspor +1,28% dari sebelumnya -3,03%

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif dan 
fokus dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, penguatan 
Rupiah sesuai dengan kekuatan fundamental Indonesia.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 
13.550-13.900 selama bulan Februari 2020.

Potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi China karena Virus Corona 
membuat AUD melemah hingga ke level terendahnya di tahun 2019. 
Pelemahan AUD juga karena kebakaran hutan yang menyebabkan 
konsumsi dalam negeri berkurang. 

Beberapa data Australia dan Cina yang kurang bagus juga memberikan 
tekanan terhadap AUD. CPI China hanya bertumbuh 4,5% di bawah 
expektasi 4,7%. Neraca perdagangan naik ke 5800M tetapi masih di bawah 
expektasi 5915M.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,6600-0,6900 pada bulan Februari 2020.

Dalam meeting kebijakan moneternya yang pertama di tahun ini, ECB tetap 
mempertahankan suku bunganya. ECB pun tetap menjalankan program 
pembelian asset sebesar 20 miliar Euro setiap bulannya. 

ECB meluncurkan Monetary Strategy Review (program yang pertama sejak 
2003). Kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneternya dan 
program pembelian aset sampai akhir 2021.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1.0900 – 1.1150 pada 
bulan Februari 2019.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 31 Januari 2020
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13.573-13.970
-1,64%

Pergerakan
AUD/USD 

1 - 31 Januari 2020

0,6681-0,7029
-4,70%

Pergerakan
EUR/USD

1 - 31 Januari 2020

1,0992-1,1227
-1,05%
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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 Resistance-2

 13.550 

0,6600

1,0900

1,2800

108.00

 13.700 

0,6670

1,0980

1,2950

108,50

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 13.800 

0,6800

1,1100

1,3150

109,00

 13.900 

0,6900

1,1150

1,3200

110,00

FX 
OUTLOOK*

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

ANALISA 
VALAS

Inggris akhirnya meninggalkan Uni Eropa di tanggal 31 januari 2020. Inggris 
dan Uni Eropa akan melanjutkan pembicaraan tentang perjanjian dagang. 
GBP mengalami penguatan ke level tertingginya di 1,3200.

Bank of England mempertahankan suku bunganya. BoE juga mengurangi 
perkiraan pertumbuhan ekonominya karena ketidakpastian masa transisi 
brexit dalam 11 bulan kedepan.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2800-1,3200 pada 
bulan Februari 2020. 

JPY mengalami penguatan di bulan januari karena tensi US dan Iran dan 
penyebaran Virus Corona yang ditakutkan dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi China dan negara-negara yang terinfeksi. 

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
108,00-110,00 pada bulan Februari 2020.

Pergerakan
GBP/USD 

1 - 31 Januari 2020

1,2952-1,3276
-0,45%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 31 Januari 2020

107,64-110,30
-0,21%



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.


