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The Election and The Economy

Pemilihan Umum Indonesia untuk menyambut
pertumbuhan ekonomi yang positif

GREETINGS
Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kepercayaan Anda menjadi Nasabah
setia Bank Commonwealth. Pada Market Perspective
e-Newsletter edisi April tahun 2019, kami akan
membahas pergerakan pasar investasi sepanjang bulan
Maret 2019, dan faktor yang mempengaruhi pergerakan
pasar untuk bulan April 2019.

Rustini Dewi

Director of Retail
& SME Business

Perlambatan perekonomian dunia
berbanding terbalik dengan
pertumbuhan ekonomi negara
berkembang, di saat ekonomi
negara maju sedang melambat
sebaliknya ekonomi negara
berkembang masih memberikan
potensi yang lebih baik

Setelah sebelumnya sempat terkoreksi pada bulan
Februari 2019, pasar saham Indonesia kembali
mencatatkan hasil yang positif sepanjang bulan Maret
2019. Hal tersebut tidak lepas dari sentimen positif luar
negeri, yaitu keputusan Federal Reserve untuk
mempertahankan suku bunga acuan Amerika Serikat dan
merubah outlook menjadi lebih dovish dengan
kemungkinan tidak akan ada kenaikan suku bunga
tambahan di tahun 2019.
Kebijakan Federal Reserve tersebut menandakan bahwa
Bank Sentral Amerika Serikat memahami adanya
perlambatan dari pertumbuhan ekonomi dunia di tahun
2019 ini. Perlambatan perekonomian dunia umumnya
berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi
negara berkembang, di saat ekonomi negara maju
sedang
melambat
sebaliknya
ekonomi
negara
berkembang masih memberikan potensi yang lebih baik,
dan dalam hal ini, Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang dengan fundamental ekonomi yang kuat
merupakan tujuan investor asing dalam berinvestasi.
Iklim investasi pada bulan April 2019 masih akan
terfokus pada kelanjutan perundingan antara Amerika
Serikat dan Tiongkok, setiap kemajuan perundingan
akan menjadi sentimen positif dan sebaliknya berita
tidak baik dari perundingan itu akan menjadi sentimen
negatif. Dari dalam negeri, pada tanggal 17 April 2019
nanti, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan
umum, yang diperkirakan akan menjadi salah satu poin
penting dalam keputusan investor asing untuk masuk ke
Indonesia.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai
strategi dan rekomendasi produk-produk investasi, Anda
dapat menghubungi Relationship Manager Kami di
cabang terdekat.
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SUMMARY
MARKET REVIEW
Pertemuan Federal Reserve
bulan Maret 2019 memutuskan
mempertahankan suku bunga
dan mengindikasikan tidak ada
kenaikan suku bunga di tahun
2019.
Perjanjian perundingan
Amerika Serikat dan Tiongkok
masih belum menemukan kata
sepakat, walaupun sudah
berkali-kali memberikan sinyal
reda.
Saga Brexit masih menjadi
perbincangan utama di Eropa,
selain menurun nya data
manufaktur Jerman.
Pasar saham Indonesia
kembali menuai hasil positif di
bulan Maret 2019, menyusul
kembali nya dana asing
Indonesia.

MARKET

OUTLOOK
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March 2019 in Number
SAHAM

IDR

+0,39%

+1,75%

+1,34%

+2,45%

IHSG kembali mencatat hasil
positif setelah terkoreksi di bulan
Februari 2019.

USD

OBLIGASI

Apresiasi harga mid price FR078
(benchmark obligasi IDR 10 tahun)
sepanjang Maret 2019.

Pasar Saham Asia Pasifik kembali
menguat sepanjang Maret 2019.

Kenaikan harga mid price INDON29
(benchmark obligasi denominasi USD
10 tahun) sepanjang Maret 2019.

Sumber: Bloomberg

MARKET REVIEW
Perjanjian Perang Dagang
belum selesai di bulan Maret
2019.

Federal Reserve (The Fed)
mengindikasikan tidak ada
kenaikan suku bunga acuan AS
di tahun 2019

Pemerintah Inggris masih
belum kesepakatan formula
Brexit.

Keputusan The Fed tentang
suku bunga mengkonfirmasi
perlambatan ekonomi dunia.

Aktivitas Pabrik Tiongkok secara
tidak terduga tumbuh untuk
pertama kali pada Maret 2019.

Ekonomi Jerman terlihat lebih
cerah dari prediksi awal setelah
data ekonomi menunjukkan
hasil yang baik.

Bank Indonesia mempertahankan
suku bunga guna meredam
gejolak ketidakpastian ekonomi
global.

Laporan keuangan emiten
tahun 2018 tercatat positif dan
sesuai dengan ekspektasi
pasar.

Sumber: Bloomberg, Reuters, Bank Indonesia
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The Federal Reserve Rate outlook
Proyeksi kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019 mengalami penurunan, dari dua kali
kenaikan ke tidak ada kenaikan
2X
1X
TIDAK
ADA
Desember 2018

Januari 2019

TIDAK ADA KENAIKAN SUKU BUNGA

Maret 2019
POSITIF UNTUK EMERGING MARKET

Indonesia Sharemarkets Earning FY2018
Laporan Keuangan emiten di tahun 2018 tercatat Positif.
Sektor

FY2018

Estimasi FY2019

+8,36%

+11,18%

+10,39%

+17,71%

+8,55%

+7,65%

Industri Dasar

+43,25%

+17,36%

Aneka Industri

+21,23%

+4,16%

+2,30%

+2,95%

+22,12%

+2,63%

+1,15%

+15,89%

Pertambangan

+15,97%

-11,75%

Agrikultur

-29,87%

+17,73%

IHSG
Jasa Keuangan
Konsumsi

Properti
Perdagangan
Infrastruktur

Sumber: Bloomberg per 9 April 2019

Market Perspective / April 2019 / 4

MARKET OUTLOOK
The Election and The Economy

Pemilu Legislatif
& Presiden

17 April
2019

Rekapitulasi
Hasil

22 Mei
2019

Penyelesaian
Sengketa

15 Juni
2019

Peresmian
Anggota DPR

September
2019

Pelantikan
Presiden

Oktober
2019

Secara historis, pasar saham mencatatkan hasil positif setelah Pemilu

Tahun Pemilu
2004
2009
2014

Performa IHSG setelah Pemilu
+1 Bulan

+3%
+13%
+1%

+3 Bulan

+19%
+21%
-1%

+6 Bulan

+41%
+25%
+4%

Performa IHSG 1 tahun

+44%
+86%
+22%

Economic Life Cycle: Indonesia vs emerging market
Indonesia masih berada di awal fase pertumbuhan ekonomi

Improve
Sumber: Amundi

Peak

Slow down

Recession
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REKOMENDASI INVESTASI
POSITIF PADA KELAS ASET SAHAM
Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia berbanding terbalik dengan
pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Negera berkembang kembali
menjadi tujuan investasi investor asing, seiring dengan keyakinan perang
dagang akan terselesaikan.

NETRAL PADA KELAS ASET OBLIGASI
(JANGKA MENENGAH DAN PANJANG)
The Fed mengindikasikan akan mempertahankan suku bunga di tahun 2019,
positif untuk pasar obligasi negara berkembang.
NETRAL PADA INVESTASI BERBASIS DOLAR AS
Perlambatan pertumbuhan ekonomi AS dan dunia serta terbatasnya
penguatan nilai tukar dolar AS. Di lain sisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS
mulai menguat dan stabil.

WHAT TO WATCH

Perkembangan
kesepakatan lanjutan
mengenai trade war
antara AS dan Tiongkok.
Perjanjian diharapkan
akan terselasaikan awal
Mei 2019.

Perkembangan politik
Inggris, dalam proses Brexit
yang masih belum selesai.

Pelaksanaan dan hasil Pemilu Indonesia
tahun 2019 di bulan April.
Investor asing masih mencermati kondisi
politik Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi global
yang melambat, disebabkan
oleh perlambatan pertumbuhan
ekonomi negara berkembang
seperti Amerika Serikat,
Tiongkok, Inggris, dan Uni
Eropa.

Keputusan Fed mengenai penetapan suku
bunga acuan Amerika Serikat di tahun 2019,
yang menyebabkan pergerakan suku bunga
acuan Indonesia.
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REKOMENDASI PORTOFOLIO
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.
DYNAMIC MODEL PORTFOLIO

BASED ON RISK PROFILE
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ANALISA VALAS
Bank Indonesia (BI) memprediksi Federal Reserve tidak akan menaikkan
suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) untuk tahun 2019. Kekhawatiran
akan resesi di AS saat ini menjadi fokus utama pasar. Faktor ini yang
bisa menyebabkan The Fed cenderung menahan suku bunga. Hal ini pun
akan berdampak positif bagi arus dana asing yang masuk ke Indonesia.
Diluar faktor eksternal tersebut, pemerintah juga melakukan langkah
internal dengan berusaha mengurangi defisit transaksi berjalan (Current
Account Defisit) yaitu dengan terus meningkatkan ekspor. Langkah ini
dianggap sebagai jalan terbaik untuk membantu penguatan Rupiah (IDR).

USD/IDR

14.095 - 14.321

• Pergerakan USD/IDR dari Maret hingga awal April
2019 bergerak fluktuatif dengan rentang antara
14.095 – 14.321.
• Fitch Ratings mengafirmasi peringkat sovereign
credit rating Indonesia pada level BBB/outlook
stabil (Investment Grade).
• Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia
(BI) memutuskan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate
tetap di 6,0% serta memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi di kuartal I tahun ini dapat mencapai

AUD/USD

0,7003 - 0,7169

• Pada bulan Maret kemarin AUD bergerak cukup
fluktuatif dengan rentang 0,7003 – 0,7169.
• Gubernur RBA memberikan pendapat yang dovish*
bahwa sulit akan ada kenaikan suku bunga acuan
tahun ini apabila mengacu pada rilis data ekonomi
terakhir yang belum menunjukkan data yang positif.
Sedangkan data GDP Australia pada saat dirilis
0,2% dibawah ekspektasi 0,4%.
• Indikator ekonomi yang dirilis menunjukkan
perlambatan bisnis, sehingga tingkat keyakinan
masih dibawah rata-rata. Oleh karena itu faktor
investasi dan perekrutan tenaga kerja cenderung

EUR/AUD

1,1175 - 1,1449

• Nilai tukar Euro terhadap USD bergerak fluktuatif
kecenderungan melemah dengan rentang
1,1175-1,1449 di bulan Maret.
• Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Mario Draghi
menyampaikan pidato resminya dalam sebuah
konferensi di Frankfurt. Draghi mengatakan kondisi
ekspor Zona Eropa yang semakin hari kian menurun
membuat ECB untuk menunda kenaikan suku
bunga lebih lama bila dibutuhkan.
• Pelemahan Euro terjadi pada Kamis 7 Maret ketika
ECB memberikan pernyataan yang dovish*. TLTRO

Pergerakan USD/IDR hingga Maret 2019
5,2% yang banyak ditopang pertumbuhan konsumsi.
• Data Neraca Perdagangan Indonesia dirilis surplus
sebesar USD330 juta. Total impor sepanjang
Februari 2019 turun sebesar 13,98% secara
tahunan sedangkan untuk ekspor pada Februari
turun 11,33% secara tahunan.
• Diperkirakan nilai tukar Rupiah akan berada di
rentang 14.050 – 14.350 pada kisaran bulan April
sampai dengan awal Mei ini.

Pergerakan AUD/USD hingga Maret 2019
melambat dan memberikan tekanan pada RBA
untuk menurunkan suku bunga kemungkinan
hingga dua kali (Juli dan November) tahun ini.
• Data Employment Change hanya bertambah
4,6K pekerja dibandingkan data sebelumnya
sebesar 38,3K, dan estimasi pasar penambahan
sebesar 14,8k pekerja. Unemployment Rate dirilis
baik di 4,9%, dengan sebelumnya di 5,0% dan
estimasi di 5,0%.
• Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak
dengan rentang 0,6950-0,7250 pada kurun waktu
bulan April hingga awal Mei 2019.
Pergerakan EUR/AUD hingga Maret 2019
terbaru diluncurkan untuk memberikan stimulus
kepada perbankan agar mampu mendorong
aktifitas ekonomi.
• ECB memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi
Zona Eropa jauh dibandingkan perkiraan 1,1% dari
1,7% yang menyebabkan kekhawatiran pasar dan
menyebabkan Euro melemah cukup dalam.
• Untuk kedepannya EUR masih berpotensi uji kembali
ke level 1,1400 dan jangka menengah diperkirakan
EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang
1,1150 – 1,1400 pada kurun waktu bulan April 2019.
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ANALISA VALAS
GBP/USD

1,2949 - 1,3385

• Pada bulan Februari kemarin ini Poundsterling
bergerak sangat fluktuatif dengan rentang
1,2949-1,3385.
• Theresa May berjanji untuk meninggalkan jabatan
lebih cepat jika Parlemen menyetujui proposal
Brexit yang diajukan. Pernyataan Theresa May
disambut baik oleh Parlemen dan bahkan di partai
konservatif sendiri, dengan kondisi seperti ini
Theresa May jelas sudah kehilangan kepercayaan
dari partainya sendiri.
• Diplomat Uni Eropa menyetujui gagasan untuk
perpanjangan waktu Inggris keluar dari UE hingga

USD/JPY

109,72 - 112,14

• JPY bergerak fluktuatif dalam kurun waktu sebulan
terakhir di rentang 109,72-112,14 dengan
kecenderungan JPY melemah.
• Perekonomian Jepang mengalami pertumbuhan
yang lebih cepat 0,5 % dari pada perkiraan 0,3%
pada kuartal IV 2018. Dan data current account
yang rilis di atas perkiraan menunjukkan perekonomian Jepang sudah pada jalur yang tepat.
• Bank Sentral Jepang (BOJ) memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga di level -0,1%, walau
adanya desakan dari para politisi dan pejabat bank
untuk menaikkan suku bunga. BOJ menekankan
risiko pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga
memberikan indikasi stimulus tambahan belum
diperlukan. Hal ini dikarenakan Kuroda melihat
pertumbuhan ekonomi akan tetap melanjutkan
ekspansi.

Pergerakan GBP/USD hingga Maret 2019
30 Juni dan pembicaraan dengan oposisi partai
buruh masih berlangsung tanpa kesepakatan
dimana May bersikeras ingin partai Buruh memilih
kesepakatan yang ditolak Parlemen tiga kali,
sedangkan partai Buruh ingin komitmen bahwa
pemerintah akan mencari serikat pabean dengan
Uni Eropa.
• Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam
rentang 1,2900 – 1,3200 pada kurun waktu bulan
April 2019.

Pergerakan USD/JPY hingga Maret 2019
• Gubernur Bank Sentral Jepang (BOJ) Hirohiko
Kuroda menyatakan masih akan menjalankan
pelonggaran kebijakan moneter dalam jangka
panjang karena dapat membantu Jepang keluar
dari deflasi.
• Kenaikan suku bunga dan penyusutan neraca
perdagangan BoJ dapat terjadi apabila BOJ
menghentikan kebijakan ultra longgar mereka.
Kuroda mengatakan bahwa pemberian stimulus
ekonomi yang bekepanjangan akan menyebabkan
ketidakstabilan sistem keuangan. Pihaknya juga
akan memastikan pasar tetap dalam kondisi stabil.
• Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak
dengan rentang 109,00-112,00 pada bulan April
2019.
*Dovish adalah kecondongan untuk menunda kenaikan suku bunga atau
melakukan kebijakan moneter longgar’ [Sumber: http://forexindonesia.org].

REKOMENDASI
USD/IDR

EUR/USD

GBP/USD

AUD/USD

USD/JPY

Expected buying level

14,050 - 14,150

1,1150 - 1,1200

1,2900 - 1,2950

0,6950 - 0,7050

109,00 - 110,00

Expected selling level

14,300 - 14,350

1,1350 - 1,1400

1,3150 - 1,3200

0,7150 - 0,7250

111,00 - 112,00

Long profit taking

14,300 and above

1,1350 and above

1,3150 and above

0,7150 and above

111,00 and above

Short profit taking

14,150 and below

1,1200 and below

1,2950 and below

0,7050 and below

110,00 and below

14,000 - 13,950

1,1050 - 1,1100

1,2750 - 1,2850

0,6850 - 0,6900

109,50 - 110,00

14,400 - 14,450

1,1500 - 1,1550

1,3300 - 1,3350

0,7300 - 0,7350

112,50 - 113,00

Long cutloss
Short cutloss

Rekomendasi entry level
Profit taking
Cutloss
*Rekomendasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar terbaru.

Disclaimer
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.

Mastercard

PT. Bank Commonwealth (Commonwealth Bank) adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

