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KICK THE CORONAVIRUS OUT
Pemerintah dan bank sentral dari beberapa 
negara mulai memerangi dampak ekonomi 
dari penyebaran Virus Corona  COVID-19.
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Nasabah yang terhormat,

Pada bulan Februari bursa saham global dan domestik turun 
cukup dalam karena penyebaran wabah virus Corona- 
COVID-19 yang cukup pesat dan meluas meningkatkan 
kekhawatiran terganggunya perbaikan pertumbuhan 
ekonomi yang sedang berlangsung pada saat ini.

Seluruh dunia tertuju kepada cara penanganan dari setiap 
negara untuk mencegah wabah ini meluas lebih besar. Selain 
itu investor juga terus menunggu peluncuran insentif maupun 
stimulus dari pemerintah dari negara yang terdampak dari 
penyebaran wabah tersebut.

Pemerintah Tiongkok, dimana wabah virus Corona - COVID-19 
bermula, sudah banyak meluncurkan stimulus untuk 
mendorong ekonominya tetap tumbuh serta meminimalisasi 
dampak terhadap ekonominya. Meskipun hingga akhir 
Februari Indonesia belum memiliki kasus virus Corona - 
COVID-19 yang terkonfirmasi, namun pemerintah serta Bank 
Indonesia mengambil langkah pencegahan dengan 
meluncurkan paket stimulus terutama pada sektor pariwisata 
serta pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Diharapkan dengan adanya paket stimulus yang diluncurkan 
oleh pemerintah serta bank sentral dari berbagai negara yang 
terdampak, dapat membuat kekhawatiran investor sedikit 
berkurang serta menurunkan volatilitas pergerakan pasar 
keuangan global serta domestik yang terjadi pada saat ini.

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

Dengan adanya paket stimulus 
yang diluncurkan pemerintah 
serta bank sentral dari berbagai 
negara diharapkan membuat 
kekhawatiran investor sedikit 
berkurang serta menurunkan 
volatilitas pergerakan pasar 
keuangan global serta domestik.
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Market Review Market Outlook
Penyebaran wabah virus Corona - COVID-19 
menghantui pasar saham global maupun 
domestik sepanjang bulan Februari.

Seluruh pasar saham global kompak melemah 
baik di Amerika Serikat, Eropa maupun Asia 
akibat penyebaran virus Corona - COVID-19 yang 
dikhawatirkan akan mengganggu ekonomi 
maupun bisnis secara luas.

Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 4,97% YoY pada kuartal IV-2019, 
mencerminkan pertumbuhan 5,02% sepanjang 
2019 yang tumbuh di bawah perkiraan 
dikarenakan lemahnya permintaan pasar.

Jumlah kasus yang terinfeksi virus Corona 
COVID-19 terus bertambah hingga per akhir 
Februari telah mencapai 86.604 kasus seluruh 
dunia dengan 6.780 kasus dari luar Tiongkok, 
dan terus bertambah.

Kekhawatiran masih akan menyelimuti 
investor dengan penyebaran virus Corona - 
COVID-19 yang semakin meluas.

Ekspektasi akan ada stimulus lanjutan baik 
dari pemerintah maupun bank sentral dari 
berbagai negara untuk memerangi dampak 
terhadap penyebaran virus Corona - 
COVID-19.

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 

Sumber: Bloomberg

Pasar Obligasi mengungguli 
pasar saham di bulan Februari 2020

FEBRUARY
IN NUMBER

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

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan melemah

OBLIGASISAHAM

-8,20% -1,66%

-5,93% -1,56%
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MARKET REVIEW
FEBRUARY2020

Global Review
Bank Sentral Tiongkok PBOC 
menyuntikan stimulus sebesar 1,7 
triliun Yuan atau setara dengan 
USD242,74 miliar ke dalam likuiditas 
untuk menopang perekonomian
karena virus Corona - COVID-19. 
SENTIMEN POSITIF

Korea Selatan mengumumkan 
ratusan kasus virus Corona 
-COVID-19 dalam waktu hanya 
beberapa hari dan langsung 
meningkatkan kewaspadaan ke
tingkat yang tertinggi. 
SENTIMEN NEGATIF

Bank Sentral Tiongkok PBOC 
mengumumkan penurunan suku 
bunga Medium-term Lending 
Facility (MLF) tenor setahun dari
3,25% menjadi 3,15%. 
SENTIMEN POSITIF

Japan Credit Rating meningkatkan 
peringkat kredit Indonesia menjadi
BBB+ dengan outlook stabil. 
SENTIMEN POSITIF

Moody’s Investor Service mengafirmasi 
peringkat kredit Indonesia pada posisi 
Baa2 dengan outlook stabil. 
SENTIMEN POSITIF

Ekonomi Indonesia pada kuartal 
IV-2019 tumbuh 4,97% YoY atau 
tumbuh 5,02% YoY sepanjang 
tahun 2019. 
NETRAL

Defisit necara transaksi berjalan 
atau current account deficit (CAD) di 
sepanjang 2019 tercatat sebesar 
USD30,4 miliar atau 2,72% dari
PDB. 
SENTIMEN POSITIF

Bank Indonesia memangkas suku 
bunga acuan 7-Days Reverse Repo 
Rate sebanyak 25 bps menjadi
4,75%. 
SENTIMEN POSITIF

Domestic Review

 Baa2 
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Bank sentral dan pemerintah dari berbagai negara bereaksi untuk melawan dampak negatif 
terhadap ekonomi akibat penyebaran virus Corona COVID-19 yang semakin meluas. Mereka 
mulai mengeluarkan stimulus baik fiskal maupun moneter untuk menopang pertumbuhan 
ekonomi yang mungkin terganggu akibat wabah ini.

Stimulus  
Tiongkok

1 FEBRUARI
Bank Sentral dan regulator Tiongkok di sektor 
valas, sekuritas, perbankan dan asuransi 
mengeluarkan lebih dari 30 langkah untuk 
melawan dampak wabah virus Corona -
COVID-19, diantaranya:
• Menyediakan dana sebesar 300 miliar Yuan 
 untuk bank menyalurkan pinjaman
• Menurunkan bunga pinjaman dan biaya 
 untuk perusahaan yang paling terkena
 dampak dari wabah virus Corona - COVID-19
• Mengizinkan beberapa perusahaan asuransi 
 untuk meningkatkan investasi mereka 
 dalam instrumen saham dari batasan yang 
 ada
• Membuka jalur  cepat untuk menerbitkan 
 obligasi terkait dengan memerangi wabah

3 FEBRUARI
Bank Sentral Tiongkok menambahkan 150 
miliar Yuan likuiditas ke pasar uang dengan 
total injeksi yang diumumkan sebesar 1,2 triliun 
Yuan. Bank sentral memangkas suku bunga 
acuan 7 dan 14 hari masing-masing sebanyak 
10 bps ke level 2,40% dan 2,55%.

4 FEBRUARI
Bank sentral kembali menambah 400 miliar 
Yuan likuiditas ke dalam sistem perbankan, 
yang merupakan tambahan likuiditas terbesar
sejak Januari 2019.

7 FEBRUARI
Pejabat bank sentral mengatakan pada saat 
konferensi pers bahwa stimulus akan 
diprioritaskan untuk menopang pertumbuhan
dibandingkan untuk pengendalian utang.

11 FEBRUARI
Pemerintah pusat mengatakan akan 
memungkinkan pemerintah daerah untuk
menerbitkan obligasi sebesar 848 milar Yuan.

14 FEBRUARI
Regulator perbankan Tiongkok mengambil 
langkah untuk melindungi industri dengan 
mengatakan bahwa wanprestasi yang 
disebabkan oleh wabah virus Corona - COVID-19 
tidak akan dimasukkan ke dalam pinjaman
bermasalah untuk periode tertentu.

16 FEBRUARI
Pemerintah memberikan stimulus fiskal 
dengan mengatakan akan menerapkan 
langkah untuk mengurangi pajak perusahaan
dan memotong pengeluaran pemerintah.

17 FEBRUARI
Bank Sentral Tiongkok menyediakan 
pendanaan jangka menengah untuk bank 
komersial sebesar 20 miliar Yuan per tahun 
serta memangkas suku bunga pinjamannya
sebanyak 10 bps menjadi 3,15%.

20 FEBRUARI
Bank sentral Tiongkok menurunkan suku 
bunga acuan untuk pinjaman baru perusahaan 
dan masyarakat. Suku bunga dasar pinjaman 
satu tahun turun menjadi 4,05% dari 4,15 dan 
untuk jangka waktu lima tahun ditetapkan
sebesar 4,75%, turun dari 4,80%.

21 FEBRUARI
Para pemimpin Tiongkok menjanjikan akan 
memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam 
kebijakan moneter dan lebih proaktif dalam
menggunakan kebijakan fiskal.

25 FEBRUARI
Pemerintah menawarkan dana sebesar 500 
miliar Yuan kepada bank komersil untuk 
menyalurkan kembali kredit kepada usaha kecil 
serta sektor pertanian dengan suku bunga yang 
akan diturunkan sebanyak 25 bps. Pemerintah 
juga akan menghapuskan PPN untuk 
perusahaan kecil di Provinsi Hubei dari bulan 
Maret hingga Mei dan menurunkan tarif pajak 
menjadi 1% dari 3% untuk perusahaan
kecil di seluruh Tiongkok.
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Meskipun Indonesia belum memiliki kasus virus Corona - COVID-19 yang terkonfirmasi pada 
bulan Februari, namun pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil langkah preventif 
untuk menghadang dampak penurunan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri akibat wabah 
virus Corona - COVID-19.

Stimulus Indonesia

STIMULUS FISKAL
Pemerintah menyiapkan dana dari APBN sebesar 
Rp10 triliun bagi sektor ekonomi yang terpengaruh 
wabah virus Corona - COVID-19, serta memastikan
daya beli masyarakat terjaga.

• Stimulus sektor pariwisata
 • Diskon harga tiket pesawat hingga 50% 
  untuk 10 destinasi wisata utama dari 25% 
  kapasitas pesawat.
 • Diskon harga avtur Pesawat dari Pertamina 
  berlaku untuk 3 bulan.
 • Pengurangan 20% Tarif Pelayanan Jasa 
  Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk 
  10 destinasi wisata prioritas selama tiga 
  bulan dengan anggaran sebesar Rp265,6 
  miliar.
 • Realokasi Anggaran Khusus untuk 10 destinasi 
  wisata dari Dana Alokasi Khusus sebesar 
  Rp147,7 miliar.
 • Skema pembebasan pajak hotel dan restoran 
  selama periode tertentu di 10 destinasi wisata 
  tersebut.

• Pemerintah mempercepat Program Kartu 
 Pra-Kerja di sejumlah provinsi yang terdampak 
 virus Corona - COVID-19 seperti Bali, Sulawesi 
 Utara dan Kepulauan Riau.

• Bantuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat 
 (KPM) akan ditambah Rp50.000 mulai Maret 
 untuk enam bulan ke depan dengan total 
 anggaran sekitar Rp4,56 triliun.

• Stimulus sektor perumahan dengan anggaran 
 Rp1,5 triliun terdiri dari Rp800 miliar subsidi 
 bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka.

STIMULUS MONETER
• Penurunan bunga acuan Bank Indonesia 7-day 
 Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 
 4,75%.

• Mengendurkan kebijakan makroprudential.

• Menjaga nilai tukar Rupiah dengan melakukan 
 triple intervention
 • Intervensi di pasar spot valas
 • Intervensi di pasar Domestic Non-Delivery 
  Forward (DNDF)
 • Membeli Surat Berharga Negara (SBN) 
  di pasar sekunder

• Menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) 
 rupiah sebesar 50 bps menjadi 5% untuk bank 
 dengan kegiatan pembiayaan ekspor dan 
 impor mulai 1 April 2020 berlaku selama 
 9 bulan.

• Menurunkan GWM valuta asing bank umum 
 menjadi 4% dari sebelumnya 8% dari Dana 
 Pihak Ketiga mulai 16 Maret 2020 dengan 
 ekspektasi akan menambah likuiditas sebesar 
 USD3,2 miliar.

• Memperluar underlying transaksi bagi investor 
 asing untuk melindungi kepemilikan rupiah.

• Pembebasan izin impor bagi sekitar 500 
 perusahaan importir bereputasi baik sebagai 
 bentuk kemudahan impor.

• Mengkaji insentif bidang perpajakan bagi 
 perusahaan yang bergerak di sektor riil dan 
 memasok bahan baku melalui impor.
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Stimulus di beberapa negara Asia

10 destinasi wisata 
yang mendapatkan insentif

HONG KONG
• Pinjaman berbunga rendah untuk usaha 
 kecil dan menengah dengan jaminan
 pemerintah.
• Pengurangan pajak laba sebesar 100% 
 dikenakan plafon USD20.000.
• Pembayaran tunai HKD10.000 untuk 
 penduduk tetap berusia 18 tahun ke atas.

THAILAND
• Pemangkasan suku bunga acuan sebesar 
 25 bps menjadi 1,00%.
• Mengalokasikan anggaran sebesar USD
 12,6 miliar dalam wujud investasi.

SINGAPURA
• Melemahkan kurs dolar Singapura.
• Mengalokasikan anggaran sebesar 
 USD6,2 miliar untuk membantu rumah 
 tangga dan bisnis.

MALAYSIA
• Bank Sentral Malaysia memotong suku 
 bunga acuan sebesar 25 bps ke 2,50% 
 yang merupakan pemotongan kedua 
 pada tahun ini.
• Pemerintah mengeluarkan paket 
 stimulus sebesar USD4,75 miliar 
 pada industri pariwisata dan untuk 
 memastikan ekonomi negara tetap 
 pada pondasi yang kuat.
• Pemerintah memberikan tunjangan 
 MYR400 sebulan kepada dokter dan 
 staf medis serta tunjangan sebesar 
 MYR200 sebulan kepada staf imigrasi 
 yang terlibat dalam penanganan virus 
 Corona - COVID-19

Bali

Danau Toba 
(Sumatera Utara)

Bangka 
Belitung Manado

DI Yogyakarta

Batam

Labuan Bajo

MandalikaMalang

Bintan

Sumber: finance.detik.com
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WHAT 
TO WATCH

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

Valuasi IHSG berada di level yang 
relatif murah yakni di bawah -2 
standar deviasi rata-rata PER 5 
tahun-nya. Ini merupakan level 
yang langka dimana terakhir 
terjadi pada tahun 2015.

NETRAL pada 
investasi berbasis 
Dolar AS

Investor terus menunggu 
pelonggaran kebijakan bank 
sentral besar dunia untuk 
menahan dampak perlambatan 
ekonomi akibat wabah virus 
Corona - COVID-19.

REKOMENDASI 
INVESTASI

NETRAL pada kelas 
aset obligasi (jangka 
menengah dan panjang)

Kekhawatiran terhadap dampak 
ekonomi akibat wabah virus Corona 
- COVID-19 membuat investor 
sementara memindahkan sebagian 
portofolionya ke instrumen obligasi 
yang cenderung memiliki volatilitas 
yang lebih rendah.

Seberapa besar dampak penyebaran virus Corona - 
COVID-19 terhadap ekonomi global maupun 
Indonesia.

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

Perkembangan pembahasan RUU Omnibus Law 
oleh Pemerintah yang diharapkan segera dapat 
dibahas oleh DPR.
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Dalam kondisi volatilitas pasar yang cukup tinggi di tengah 
kekhawatiran akibat penyebaran wabah. 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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ANALISA 
VALAS

WHO pada Februari lalu (28/02), kembali menaikkan status risiko virus 
Corona - COVID-19 ke level tertinggi. Hal ini membuat asset berisiko tidak 
mampu bertahan, seperti Rupiah yang terdepresiasi hingga 4,22%. Namun 
pelemahan yang tersebut membuat Rupiah punya peluang untuk 
mencetak penguatan. Nilai Rupiah yang sudah cukup rendah akan menjadi 
menarik di mata investor sehingga sempat mendorong aksi beli.

Penurunan suku bunga AS juga berpotensi memberikan angin positif bagi 
masuknya aliran modal asing untuk masuk ke instrumen seperti ke Surat 
Berharga Negara (SBN). 

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 
14,100-14,500 selama bulan Maret 2020.

Data yang dirilis dari Biro Statistik pada 4 Maret kemarin menunjukkan 
bahwa ekonomi Australia tumbuh sebesar 0,5%, lebih baik dari perkiraan 
pada kuartal bulan Desember 2019.

Gubernur RBA Philip Lowe mengatakan epidemi virus Corona - COVID-19 
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 - COVID-19 bagi perekonomian. Dewan 
siap untuk melonggarkan kebijakan moneter lebih lanjut untuk mendukung 
ekonomi Australia."

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,6400-0,6800 pada bulan Maret 2020.

Perbincangan kesepatakan dagang antara Eropa dan Inggris paska Brexit 
masih terus berlanjut. Kabar berita terkait hal ini dapat berdampak 
terhadap nilai tukar EUR.

EUR sempat mengalami penguatan terhadap USD di saat The Fed 
memutuskan memangkas suku bunga sebanyak 50bps pada 4 Maret 
kemarin.

Sebagai salah satu mata uang safe-haven, EUR menjadi pilihan investor 
untuk dibeli ditengah ketidakpastian pemulihan dan pertumbuhan 
ekonomi global.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1000 – 1,1400 pada 
bulan Maret 2019.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 29 Februari 2020

13.595-14.347,5
+5,07%

Pergerakan
AUD/USD 

1 - 29 Februari 2020

0,6433-0,6775
-2,72%

Pergerakan
EUR/USD

1 - 29 Februari 2020

1,0777-1,1097
-0,61%
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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

  14.100 

0,6400

1,1000

1,2700

105,00

  14,200 

0,6570

1.1090

1.2800

105.70

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 14,400 

0,6700

1,1280

1,3200

106,80

Resistance-2

 14.500 

0,6800

1,1400

1,3330

108,00

FX 
OUTLOOK*

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

ANALISA 
VALAS

Pound Inggris menguat terhadap USD dan EUR setelah Gubernur Bank 
Inggris, Mark Carney, mengatakan pihaknya akan menunggu kejelasan 
lebih lanjut tentang virus Corona - COVID-19 sebelum merubah suku bunga, 
daripada melakukan pemangkasan darurat

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2700-1,3200 pada 
bulan Maret 2020. 

Jepang berencana akan melonggarkan kebijakan moneter bulan ini, 
mengikuti langkah The FED yang memangkas suku bunga disaat virus 
Corona - COVID-19 memicu kekhawatiran akan resesi. 

Hampir 90% ekonom memperkirakan langkah Bank Sentral Jepang 
selanjutnya adalah memperluas stimulus moneter pada pertemuan 
tanggal 18-19 Maret. Diperkirakan juga pelonggaran moneter BOJ yaitu 
melakukan pembelian aset atau memilih untuk memperdalam suku bunga 
negatif.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
105,00-108,00 pada bulan Maret 2020.

Pergerakan
GBP/USD 

1 - 29 Februari 2020

1,2725-1,3216
-2,88%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 29 Februari 2020

107,50-112,22
-0,29%



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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