
Market
Perspective

Wealth Management Newsle�er - Oktober 2019

Britain Exit time
Investor akan melihat perkembangan 
Inggris keluar dari Uni Eropa di tengah isu 
potensi perang dagang Amerika Serikat 
dan Eropa



Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda menjadi Nasabah setia Bank Commonwealth. Pada Market 
Perspective e-Newsle�er edisi kali ini, kami akan membahas pergerakan pasar investasi sepanjang 
bulan September 2019, dan faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar untuk bulan Oktober 
2019. 

Iklim pasar investasi di bulan September 2019 masih dipengaruhi oleh kondisi sentimen ekonomi 
global seputar potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih belum 
menemukan titik terang. Penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat di pertengahan September 
masih belum mampu membawa perubahan arah investasi, karena investor masih menunggu pada 
mode risk o�. 

Dari dalam negeri, Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan 7-days 
Reverse Repo untuk kali ketiga dalam tiga bulan terakhir, sebagai salah satu cara kebijakan moneter 
pemerintah untuk menjaga kondisi iklim investasi Indonesia tetap stabil. Namun, di penghujung 
bulan September, banyaknya aksi di berbagai daerah menjadi ganjalan sejenak dalam menarik 
minat investor asing.

Di awal bulan Oktober 2019, sentimen datang dari isu proses pemakzulan presiden Amerika Serikat, 
Donald Trump, dan volatilitas pun datang dari isu perang dagang baru antara Amerika Serikat 
dengan Uni Eropa, dimana di bulan yang sedang disibukkan dengan proses keluarnya Inggris Raya 
dari Uni Eropa.

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

Sentimen datang dari isu proses pemakzulan presiden Amerika Serikat 
Donald Trump.  Volatilitas pun datang dari isu perang dagang baru antara 
Amerika Serikat dengan Uni Eropa, dimana Eropa sedang disibukkan dengan 
proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.
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SUMMARY

MARKET

REVIEW

Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok 

masih belum menemukan kesepakatan 

mengenai sengketa perang dagang.

Federal Reserve menjaga kondisi moneter 

dengan menurunkan suku bunga acuan 

sebesar 25bps ke rentang atas 2%.

Bank Indonesia merespon Fed dengan 

memangkas suku bunga acuan 7-Days 

Reverse Repo sebesar 25bps ke angka 

5,25%.

Penyerangan ladang minyak Arab Saudi 

oleh drone yang tidak dikenal memperkeruh 

kondisi politik dunia.

OUTLOOK PASAR

INDONESIA 

& DUNIA

Pasar Saham 

Indonesia: Positif

Pasar Saham 

Asia-Pasifik: Positif

Pasar Saham 

Amerika Serikat: Netral

Pasar Obligasi: Positif

Investor akan menanti pertemuan antara 
Amerika Serikat dan Tiongkok 
menyangkut sengketa perang dagang di 
pertengahan Oktober 2019.

Laporan keuangan emiten kuartal-III 
2019 yang dijadwalkan akan keluar mulai 
minggu kedua (pasar modal Amerika 
Serikat), dan minggu ketiga (pasar modal 
Indonesia), akan menjadi kompas 
tambahan untuk Investor.

Pelantikan Presiden Indonesia di bulan 
Oktober 2019, dan penentuan kabinet 
pemerintahan akan diperhatikan oleh 
Investor.

Proses keluarnya Inggris Raya dari 
Uni Eropa memasuki babak akhir, dan 
menjadi isu utama di benua Eropa bulan 
Oktober 2019.

MARKET
OUTLOOK



-1,64%
Koreksi harga mid price INDON29 (benchmark 
obligasi denominasi USD10 tahun) sepanjang 

September 2019. 

USD
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ObligasiSaham

Investor masih mengkhawatirkan 
isu perang dagang AS dan Tiongkok
Sentimen Negatif

Serangan drone ke ladang minyak 
Saudi Arabia menekan harga minyak. 
Sentimen Negatif

Isu pemakzulan presiden AS. 
Sentimen Negatif

World Trade Organization (WTO) 
memperbolehkan tarif AS ke Eropa. 
Sentimen Negatif

The Fed menurunkan suku bunga 
acuan untuk menjaga iklim investasi. 
Sentimen Positif

Aksi demonstrasi di Hong Kong 
masih berlanjut.
Sentimen Negatif

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg, Reuters, Bank Indonesia

PASAR SAHAM DAN OBLIGASI MIXED SEPANJANG SEPTEMBER 2019

GLOBAL REVIEW

DOMESTIC REVIEW

SEPTEMBER 2019

-2,52% +0,26%

+2,62%

IHSG terkoreksi 
di September 2019.

Apresiasi harga mid price FR078 (benchmark 
obligasi IDR10 tahun) sepanjang September 2019.

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan menguat

sepanjang September 2019.

IDR

Bank Indonesia memangkas suku 
bunga acuan 7-Days Reverse Repo 
sebesar 25bps ke angka 5,25%. 
Sentimen Positif

Penetapan cukai rokok menjatuhkan 
harga saham rokok dan melemahkan 
IHSG.
Sentimen Negatif

Banyaknya aksi demonstrasi di 
Indoneia memperkeruh kondisi 
politik.
Sentimen Negatif

Moody’s mengeluarkan ulasan 
mengenai yang kurang baik 
mengenai perbankan Indonesia. 
Sentimen Negatif

MARKET 
REVIEW

%



MARKET UPDATE 
OKTOBER 2019
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3 Oktober 2019.
WTO mengizinkan tarif perdagangan 
Amerika Serikat terhadap Uni Eropa, 
sentimen negatif karena adanya 
potensi perang dagang yang baru. 

10-11 Oktober 2019.
Perwakilan Amerika Serikat dan 
Tiongkok dijadwalkan bertemu 
untuk membahas sengketa perang 
dagang.

15 Oktober 2019.
Jadwal laporan keuangan kuartal 
III-2019 diterbitkan untuk pasar 
saham Amerika Serikat.

17 Oktober 2019.
Jadwal laporan keuangan kuartal 
III-2019 diterbitkan untuk pasar 
saham Indonesia.

20 Oktober 2019.
Jadwal pelantikan presiden 
Indonesia, investor akan 
mengamati kebijakan setelah 
kabinet pemerintahan dibentuk.

24 Oktober 2019.
Rapat Dewan Gubernur Bank 
Indonesia.

30 Oktober 2019.
Babak akhir Brexit, penentuan 
Inggris Raya keluar dan Uni Eropa.

31 Oktober 2019.
Fed Meeting.

BI
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INDONESIA: A STRONG EMERGING MARKET

DO YOU KNOW WHY THE INVESTORS LOVE THE 4TH QUARTER?

Inflasi
Terkendali dan stabil.

Kekuatan Fundamental Indonesia dalam menghadapi ketakutan adanya resesi global

Data historis semenjak tahun 2012, return investasi di kuartal 4 lebih banyak positif dibandingkan
negatif

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

+3,65 %

+ 7,71%

-1,27%

+8,74%

+1,74%

-0,97%

+1,27%

+2,53%

+2,85%

-3,66%

+6,39%

+6,41%

+1,31%

+5,86%

-11,41%

+8,15%

-5,39%

+3,40%

-3,50%

+1,48%

+6,19%

+0,21%

+0,93%

-6,13%

+1,87%

+3,82%

+1,75%

+1,70%

3,39%
Kebijakan Moneter
Suku bunga mendukung iklim investasi.

5,25%

Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi masih tumbuh.

5,20%

Cadangan Devisa
Setara 7,4 bulan impor.

126,4 miliar dolar AS

Defisit transaksi berjalan
Defisit transaksi masih terjaga.

3,00% terhadap PDB

IHSG 
Benchmark Saham 

Indonesia

BINDO 
Benchmark Obligasi

Indonesia

FTSE SHARIAH
Benchmark Saham 

Asia Pasifik denominasi USD

BEMSID 
Benchmark Obligasi

denominasi Indonesia
Tahun

Sumber: Bloomberg (return selama kuartal 4)



WHAT TO WATCH 
OKTOBER 2019

Perundingan terkait perang dagang.

Pertemuan Bank sentral di bulan Oktober.

Laporan keuangan kuartal III 2019.

Fase akhir Brexit.
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Positif pada kelas aset saham Indonesia 
(jangka menengah dan panjang)
Proyeksi penurunan suku bunga AS memindahkan dana investor asing dari 
negara maju ke negara berkembang.

Positif pada kelas aset obligasi (jangka panjang)
Indikasi penurunan suku bunga positif untuk pendapatan tetap.

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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Fixed
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35%

Fixed
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Fixed
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High Growth

Growth

Balanced
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Conservative

Money
Market

5%

Equity 
5%

Money
Market

60%

Fixed
Income

35%

Equity 
15%

Money
Market

55%

Fixed
Income

30%

Equity 
30%

Equity 
60%

Equity 
80%

Money
Market

35%

Money
Market

20%

Fixed
Income

35%

Fixed
Income

20%

Fixed
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10%
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Balanced
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Money
Market

10%

BASED ON RISK PROFILE DYNAMIC MODEL PORTFOLIO



ANALISA 
VALAS

Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung 18-19 September 
lalu, memutuskan penurunan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 
0,25% menjadi 5,25%.

IDR melemah sebagai imbas dari tekanan sentimen politik dalam dan luar negeri. Unjuk 
rasa terkait penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK masih terjadi di beberapa wilayah. Aksi 
demonstrasi yang belum mereda membuat rupiah masih tertekan.
 
Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14,100-14,400 selama 
bulan Oktober 2019.

Pergerakan USD/IDR 1-30 September 2019

BI

13.905-14.235 +1,16%

RBA memangkas suku bunga acuan sebanyak 0,25% pada 1 Oktober 2019. Suku bunga 
Australia efektif menjadi 0,75% dengan harapan dapat membantu perekonomian Australia 
lebih baik lagi. AUD sempat melemah sesaat hingga di bawah 0,6700.

Amerika dan China akan bertemu di Washington pada tanggal 10-11 Oktober untuk 
mencapai kesepakatan dagang.

Melalui twi�er, Trump mengatakan kesepakatan dagang dengan China dapat terjadi lebih 
cepat dari waktu yang ditentukan.

Perwakilan resmi dari China menyampaikan akan membeli lebih banyak lagi hasil 
pertanian dari Amerika sebagai tanda perbaikan hubungan dagang mereka.

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

Pergerakan AUD/USD 1-30 September 2019 0,6687 - 0,6895 -0,50%

Christine Lagarde akan resmi menjabat sebagai Presiden European Central Bank (ECB) 
pada tanggal 1 November mendatang. 

Para anggota European Central Bank (ECB) telah setuju untuk meningkatkan transparansi 
data ke pasar terkait intervensi ke mata uang EUR. Tercatat ECB hanya pernah intervensi 
sebanyak 2x sepanjang sejarah, yaitu tahun 2000 and 2001.

Direktur eksekutif European Central Bank (ECB) dari Jerman bernama Sabine 
Lautenschläger mengundurkan diri sebagai bentuk aksi tidak setuju atas langkah 
Quantitative Easing (QE)* yang akan diterapkan efektif bulan November.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,0700-1,1000 pada bulan Oktober 
2019.

Pergerakan EUR/USD 1-30 September 2019 1,0879 - 1,1111 -0,96%
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* "Quantitative Easing (QE) adalah salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral guna meningkatkan jumlah uang beredar."
Source: www.seputarforex.com



SUPPORT-2

ANALISA 
VALAS

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

SUPPORT-1 MATA UANG RESISTANCE-1 RESISTANCE-2

14.100

0,6600

1,0700

1,2100

106,00

14.115

0,6670

1,0850

1,2170

107,00

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

14.380

0,6800

1,0950

1,2330

108,40

14.400

0,6900

1,1000

1,2400

109,00

Pemerintah Inggris telah menyelesaikan dra� kesepakatan Brexit dan akan 
mengirimkannya ke pejabat Uni Eropa dalam minggu pertama Bulan November.

Mantan menteri keuangan Inggris, Philip Hanmona, menyuarakan adanya conflict of 
interest atas langkah Borris Johnson yang memaksa Brexit di 31 Oktober 2019. Beliau 
mengatakan semasa kampanye kemarin, Borris Johnson menerima dukungan dari para 
manajer keuangan yang akan mengambil keuntungan pelemahan GBP jika terjadi Hard 
Brexit.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2100-1,2400 pada bulan Oktober 
2019. 

Pergerakan GBP/USD 1-30 September 2019 1,1959 - 1,2583 1,12%
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Jepang dengan Amerika akhirnya menandatangani kesepakatan dagang parsial pada 
25 September 2019.

Abe memangkas tarif Impor atas produk pertanian dan industri dari Amerika, namun 
masih belum ada kepastian terakit permangkasan tarif Impor atas produk otomotif Jepang.

Trump berjanji tidak akan ada perubahan tarif hingga April 2020, tetapi ancaman tarif 
impor sebesar 25% atas produk otomotif masih ada.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 106,00-109,00 pada 
bulan Oktober 2019.

Pergerakan USD/JPY 1-30 September 2019 105,74 - 108,48 1,95%

FX OUTLOOK



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



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