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Valuation will never lie
Valuasi yang murah menjadikan pasar 
saham Indonesia atraktif di mata 
investor asing.



Nasabah yang terhormat,

Memasuki akhir tahun 2019, sebagai bentuk apresiasi terhadap Anda sebagai Nasabah setia Bank 
Commonwealth, kami kembali memberikan informasi sekitar pasar investasi dan pasar keuangan 
dalam bentuk Market Perspective e-Newsle�er edisi Desember 2019.

Ketidak-terlaksananya pertemuan antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait perjanjian perang 
dagang menjadi tekanan bagi pasar investasi Indonesia, karena sekali lagi investor melihat risiko 
naik. Pada umumnya ketika risiko naik investor kembali ke kelas aset safe haven, yaitu investasi di 
pasar Amerika Serikat.

Sementara itu kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang menginvestigasi dan memberikan sanksi 
terhadap perdagangan saham yang mencurigakan, ikut menambah bobot sentiment negatif. 
Investor memandang hal tersebut karena adanya intervensi dari pemerintah. Namun usaha tersebut 
adalah langkah yang wajar untuk lebih memajukan pasar saham Indonesia.

Di bulan Desember ini, diperkirakan investor akan lebih melihat ke arah kelas aset investasi dengan 
dasar informasi valuasi dan potensi kenaikan tahun depan. Valuasi pasar saham Indonesia per 
November 2019 sudah dalam tahap murah, sedangkan potensi kenaikan tahun 2020 didukung oleh 
pembentukan kabinet yang diprediksi akan bekerja secara maksimal, dan peraturan investasi yang 
dipermudah akan mampu memberikan pertumbuhan laba perusahan secara positif, diyakini 
menjadi salah satu tujuan kelas aset investor asing. 

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

Rustini Dewi
Director of Retail & SME Business

GREETINGS

Valuasi pasar saham Indonesia sudah dalam tahap murah, sedangkan potensi 
kenaikan tahun 2020 didukung oleh pembentukan kabinet yang diprediksi 
akan bekerja maksimal, dan peraturan investasi yang dipermudah akan mampu 
memberikan pertumbuhan laba perusahan secara positif.
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SUMMARY

Perundingan lanjutan terkait sengketa 
perdagangan antara Amerika Serikat 
dan Tiongkok diprediksi akan positif.

Persiapan pemilihan umum Inggris 
di bulan Desember 2019 terkait proses 
keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Valuasi pasar saham Indonesia yang 
sudah murah plus potensi kenaikan 
di tahun 2020 menjadikan Indonesia 
atraktif di mata investor dunia.

Perundingan perdagangan Amerika 
Serikat-Tiongkok  yang seharusnya 
dilaksanakan di bulan November masih 
belum terlaksana. Hal tersebut memicu 
sentimen negatif bagi pasar saham 
emerging market.

Neraca perdagangan Indonesia bulan 
Oktober 2019 tercatat positif 161 juta Dolar 
AS lebih baik dari survey, memberikan 
dorongan positif bagi Indonesia.

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam 
meminimalisir risiko pasar modal Indonesia 
sepanjang bulan November 2019 awalnya 
direspon negatif, namun hal itu demi 
pertumbuhan pasar modal ke depan nya.

MARKETREVIEW

MARKETOUTLOOK

OUTLOOK PASAR
INDONESIA & DUNIA

Pasar Saham Indonesia: Positif

Pasar Saham Asia-Pasifik: Positif

Pasar Saham Amerika Serikat: Positif

Pasar Obligasi: Positif



+1,25%
Apresiasi harga mid price INDON49 

(benchmark obligasi denominasi USD30 tahun) 
sepanjang November 2019.

USD

Market Perspective / Desember 2019 / 2

ObligasiSaham

Tensi terkait potensi perang dagang 
masih tinggi karena pertemuan Amerika 
Serikat dan Tiongkok urung terjadi.
Sentimen Negatif

MSCI menaikkan porsi saham 
Tiongkok ke 4,1% dari 2,55%. 
Sentimen Negatif untuk emerging 
market lain

Aktivitas Pabrik Tiongkok kembali 
tumbuh di bulan November. 
Sentimen Positif

Pertumbuhan ekonomi AS meningkat 
di kuartal-III 2019, lebih baik dari perkiraan. 
Sentimen Positif

Risalah The Fed memberikan sedikit 
informasi mengenai kebijakan 
moneter. 
Netral

Presiden Amerika Serikat 
menandatangani UU kongres yang 
mendukung demonstran Hong Kong.
Sentimen Negatif

Sumber: Bloomberg

Sumber: : Bank Indonesia, Bloomberg, CNBC, Reuters 

PASAR SAHAM TERKOREKSI DI BULAN NOVEMBER 2019

GLOBAL REVIEW

DOMESTIC REVIEW

NOVEMBER 2019 IN NUMBER

-3,48% -0,14%

-0,50%

IHSG terkoreksi 
di bulan November 2019.

Koreksi harga mid price FR079 (benchmark 
obligasi IDR20 tahun) sepanjang November 2019.

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan melemah

sepanjang November 2019.

IDR

Cadangan devisa per akhir 
Oktober 2019 naik USD126.7 miliar.
Sentimen Positif

Defisit transaksi berjalan Indonesia turun 
di Kuartal 3 2019 ke angka 3% terhadap PDB. 
Sentimen Positif

Neraca perdagangan Indonesia bulan 
Oktober 2019 tercatat positif 161 juta 
Dolar AS lebih baik dari survey.
Sentimen Positif

Bank Indonesia mempertahankan 
suku bunga acuan 7-Days Reverse 
Repo di angka 5%. 
Netral

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan 
dalam meminimalisir risiko pasar modal 
Indonesia dicitrakan sebagai intervensi 
pemerintah. 
Sentimen Negatif

JP Morgan memproyeksi pada akhir 
tahun 2020 IHSG akan bangkit. 
Sentimen Positif

MARKET REVIEW
NOVEMBER 2019

5%
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WHAT TO WATCH

Berita mengenai perundingan perang dagang “phase 
one” antara AS dan Tiongkok. Investor mengharapkan 
terjadinya pertemuan di bulan Desember.

Pemilihan umum Inggris bulan Desember 2019 untuk 
proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.

Laporan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 
2020, berita positif diharapkan mampu mendorong pasar 
modal Indonesia.

POSITIF PADA KELAS ASET SAHAM INDONESIA 
Valuasi Pasar Saham Indonesia yang sudah murah terlihat atraktif untuk 
investor asing.

NETRAL PADA KELAS ASET OBLIGASI
Proyeksi penurunan suku bunga di tahun 2020 tidak seagresif tahun 2019.

NETRAL PADA INVESTASI BERBASIS DOLAR AS
Perlambatan pertumbuhan ekonomi AS dan dunia serta terbatasnya penguatan 
nilai tukar dolar AS.

REKOMENDASI 
INVESTASI

+

+

-
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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
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ANALISA 
VALAS

Reserve Bank of Australia (RBA) telah memangkas suku bunga sebanyak 3 kali hingga 
Oktober 2019. Pada bulan November kemarin RBA memutuskan suku bunga tetap di 
0,75%.

Hubungan dagang Australia yang erat dengan Cina membuat pergerakan nilai tukar AUD 
banyak dipengaruhi oleh perkembangan trade-deal antara AS dengan Cina.

Sangat disayangkan hingga November lalu, kesepakatan dagang fase-1 masih belum dapat 
tercapai. Hubungan AS dengan Cina malah bertambah panas ketika Trump akhirnya 
menandatangani RUU dukungan terhadap demonstran anti pemerintahan Hong Kong 
serta enggan menarik pengenaan tarif impor tambahan atas barang Cina pada tanggal 
15 Desember mendatang.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,6600-0,6900 pada 
bulan Desember 2019.

Pergerakan AUD/USD 1 - 30 November 2019 0.6752-0.6928 -1.87%

Setelah sebanyak 4 kali memutuskan menurunkan suku bunga, Bank Sentral Indonesia 
pada November lalu memutuskan suku bunga acuan tetap di 5%.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memprediksi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5% sampai 2021. Tahun ini 
dikisaran 5,04%. Sementara pada 2020 dan 2021, pertumbuhan diperkirakan 
masing-masing sebesar 5,01% dan 5,05%. Lembaga internasional tersebut melihat 
konsumsi domestik masih akan menjadi tolak ukur utama ekonomi Indonesia di tengah 
kondisi perekonomian global yang bergejolak ke depan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa derasnya capital inflow  yang 
masuk ke Indonesia menandakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini stabil di tengah 
perekonomian global yang sedang tidak stabil. Hal ini karena tiga faktor: perekonomian 
domestik Indonesia yang stabil, laju pertumbuhan yang tinggi, serta kebijakan ekonomi 
yang baik. 

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14,000-14,200 selama 
bulan Desember 2019.

Pergerakan USD/IDR 1 - 30 November 2019

BI

13,968-14,223 0.48%

Partai Konservatif Jerman Ursula von der Leyen, juga sekutu dekat Angela Merkel, berjanji 
merubah beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah terbesar blok tersebut. Ia akan 
mengambil pendekatan pragmatis untuk mengatasi masalah migrasi, masalah terbesar 
yang terjadi antara 28 negara Uni Eropa (UE). 

Sebagai Presiden Komisi, Ursula von der Leyen akan bertanggung jawab untuk memimpin 
negosiasi dengan Inggris mengenai peraturan perdagangan dan menavigasi perselisihan 
perdagangan blok dengan Presiden Donald Trump.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,0850 – 1,1350 pada bulan Desember 
2019.

Pergerakan EUR/USD 1 - 30 November 2019 1.0981-1.1177 -1.21%
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SUPPORT-2

ANALISA 
VALAS

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

  14.000 

0,6600

1,0850

1,2600

108,00

 13.950 

0,6700

1,1100

1,2800

109,00

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 14.100 

0,6850

1,1200

1,3100

110,00

 14.200 

0,6900

1,1350

1,3300

111,00

Hasil poling (28/11) dari badan survei tersebesar di Inggris (YouGov MRP) menyatakan 
Partai Konservatif unggul untuk memenangkan pemilu 12 Desember mendatang. Jika 
survei tersebut sesuai, maka pemerintahan mayoritas Johnson mampu mewujudkan 
ambisinya untuk segera mengeksekusi perceraian Inggris dari Uni Eropa.

Johnson telah berjanji pada masa kampanye akan menuntaskan Brexit pada 31 Januari 
2020 jika Partai Konservatif memenangkan pemilu.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2600-1,3300 pada bulan Desember 
2019. 

Pergerakan GBP/USD 1 - 30 November 2019 1.2769-1.2986 -0.06%

Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, mendukung rencana pemerintah dalam  
menyusun paket pengeluaran fiskal untuk bantuan bencana dan langkah-langkah  yang 
membantu  perekonomian  dalam mencegah  meningkatnya  risiko global.

Menurutnya dengan kebijakan mempertahankan suku bunga  rendah  untuk  jangka 
pendek dan jangka panjang, akan membuat kebijakan fiskal lebih efektif.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 108,00-111,00 pada bulan 
Desember 2019.

Pergerakan USD/JPY 1 - 30 November 2019 107.89-109.67 1.38%

FX OUTLOOK*

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



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. 

DISCLAIMER
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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.


