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Market Volatility is Likely Here to Stay
Volatilitas pasar masih membayangi pasar keuangan akibat muncul 
ketidakpastian baru yang berasal dari sentimen global terutama terkait 
kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih cepat



Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda menjadi nasabah setia 
Commonwealth Bank. Pada Market Perspective e-Newsletter edisi Maret 
2018, kami akan membahas pergerakan pasar keuangan sepanjang bulan 
Februari 2018 dan faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakannya. 

Sepanjang bulan Februari pasar keuangan domestik lebih didominasi 
oleh sentimen yang berasal dari global terutama dari AS. Semakin 
besarnya potensi pengetatan kebijakan moneter AS yang lebih agresif 
membuat kekhawatiran pelaku pasar meningkat sehinga membuat 
volatilitas kondisi pasar keuangan menjadi lebih tinggi. Isu mengenai 
pengenaan tarif impor baja dan alumunium oleh AS juga memberikan 
tekanan pada pasar keuangan akhir-akhir ini.

Namun di tengah volatilitas pasar keuangan yang meningkat, fundamental 
ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang baik. Sebagai contoh, 
inflasi Indonesia saat ini masih cukup rendah dan berada dalam rentang 
target Bank Indonesia. Selain itu, meskipun nilai rupiah terdepresiasi 
sejak awal tahun lalu, namun cadangan devisa Indonesia yang tergolong 
besar dipandang dapat digunakan untuk menahan depresiasi lebih lanjut 
dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah.

Dengan ekonomi Indonesia mengandalkan konsumsi sebagai mesin 
penggerak utama ekonomi, maka isu proteksionisme perdagangan 
AS diperkirakan tidak akan memberi dampak yang signifikan. Dengan 
demikian volatilitas yang saat ini terjadi diharapkan tidak akan 
berlangsung lama.

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 Banking

GREETINGS
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Sepanjang bulan Februari IHSG bergerak cukup 
fluktuatif dan ditutup turun tipis -0,13%. Pada awal 
bulan IHSG sempat terkoreksi cukup dalam mengikuti 
pergerakan bursa global.

Pergantian gubernur bank sentral AS dari Janet Yellen 
menjadi Jerome Powell menciptakan ketidakpastian 
baru. Pernyataan Powell pada awal menjabat sebagai 
gubernur The Fed mengenai terbukanya peluang 
kenaikan suku bunga hingga 4 kali di 2018 membuat 
pasar terkejut karena di luar ekspektasi yang ada 
selama ini.

Selain itu kekhawatiran pasar akan inflasi AS yang akan 
melampaui estimasi awal membuat indeks VIX, indeks 
yang biasa digunakan untuk mengukur fluktuasi pasar, 
meningkat pesat dari level 10 menjadi 37 sehingga 
membuat indeks-indeks saham global pun terkoreksi.

Namun perlahan-lahan setelah pelaku pasar mencerna 
lebih dalam risiko dari kenaikan suku bunga tersebut, 
indeks VIX turun hingga berada di 19 pada penutupan 
bulan Februari.

IHSG juga perlahan pulih dari sempat menyentuh 
level terendah 6.478, naik ke 6.662 hingga ditutup 
turun tipis di 6.597 pada akhir Februari. Namun hal 
berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah, yang selama 
bulan Februari mengalami pelemahan sebesar -2,7% 
ke 13.751.

Hingga akhir Februari IHSG membukukan kenaikan 
+3,8% YTD, MSCI World Index naik +0,7%, dan MSCI 
Emerging Market Index naik +3,1% YTD. Sementara 
investor asing keluar dari pasar saham sebesar 
Rp-11,3 triliun.

Yield Curve SBNPerformance Indeks Global YTD

Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg

Pada bulan Februari pasar obligasi domestik tertekan 
oleh sentimen global karena kekhawatiran pelaku 
pasar atas kenaikan fed fund rate yang lebih cepat 
dari perkiraan. Total return BINDO Index mencatatkan 
kinerja -1,66% MTD atau -0,47% YTD, menghilangkan 
keuntungan bulan sebelumnya. Sementara kinerja 
INDON kembali mencatatkan total return negatif 
-2,76% MTD, memperburuk kinerja tahun ini menjadi 
-3,53% YTD (vs. -0,80% YTD di Januari).

Tekanan di pasar obligasi membuat yield SUN 
10 tahun bergerak naik +36,5bps dibandingkan 
bulan sebelumnya ke level 6,63% di akhir Februari. 
Sementara yield INDON 10 tahun naik lebih tinggi 
sebanyak +43,7bps ke level 4,13% melanjutkan 
kenaikan yield pada bulan Januari.

Kenaikan yield obligasi Indonesia sejalan dengan 
kenaikan yield global terutama yield UST 10 tahun 
yang kembali naik sebesar +15,6bps ke level 2,86% 
yang merupakan level tertinggi dalam empat tahun. 
Yield UST 10 tahun telah naik sebanyak +45,5bps 
sepanjang tahun ini.

Adanya kenaikan yield global, disusul oleh penguatan 
nilai tukar dolar AS, membuat nilai tukar rupiah 
melemah sebesar -1,44% YTD ke level Rp13.751. 
Hal tersebut juga memicu aksi jual dari investor asing 
terhadap kepemilikannya di obligasi Indonesia yang 
tercatat melakukan net-sell sebesar Rp21.7 triliun 
MTD.

Faktor risiko global yang terjadi membuat Bank 
Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan 
(7-days reverse repo rate) di level 4,25% di bulan 
Februari.

EQUITY MARKET 
REVIEW - FEBRUARI 2018

BOND MARKET 
REVIEW - FEBRUARI 2018
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Kondisi yang disebutkan terakhir justru menjadi 
salah satu kekhawatiran investor bahwa kinerja 
emiten akan terganggu dengan naiknya suku bunga. 
Sudah lazim diketahui oleh para investor, kenaikan 
yield obligasi pemerintah umumnya berbanding 
terbalik dengan pergerakan saham. Logikanya suku 
bunga yang meningkat akan membebankan kinerja 
saham.

Namun ternyata data historis menunjukkan kinerja 
saham dapat berbanding lurus dengan kenaikan 
yield obligasi AS sampai pada titik tertentu.

Berdasarkan analisa Blackrock data menunjukkan 
indeks AS dapat bergerak searah hingga kenaikan 
yield obligasi AS menyentuh 4%. Dengan saat ini 
yield masih sedikit di bawah 3%, maka kenaikan 
lebih lanjut merupakan kondisi yang normal dan 
tetap kondusif untuk iklim investasi.

Terlebih lagi suku bunga negara maju seperti AS, 
Eropa, dan Jepang masih berada dalam kondisi 
abnormal, di bawah level seharusnya. Apabila 
kondisi ini terus dibiarkan ketika ekonomi sudah 
pulih justru dapat menyebabkan overheating dan 
aksi spekulasi yang berlebihan.

Sementara perkembangan terakhir di AS, Presiden 
Trump kembali mengeluarkan pernyataan rencana 
penerapan tarif impor baja dan alumunium masing-
masing sebesar 25% dan 10%. Pernyataan ini 
disambut negatif oleh pasar dan membuat indeks 
AS terkoreksi hingga -2%.

Para pengamat ekonomi memandang pernyataan 
dari Trump tersebut hanya untuk menaikkan 
bargaining power AS dalam melakukan renegosiasi 
perdagangan. Namun proteksionisme dapat 
memberikan risiko pada perdagangan global yang 
saat ini sudah mulai pulih.

Positifnya Tiongkok sebagai negara dengan 
ekonomi kedua terbesar di dunia saat ini tidak 
meresponnya dengan ikut berniat melakukan 
proteksionisme.

Priced-in Probability 4 Times Interest Rate Hike

UST Yield & Equity Have Positive Correlation 
When UST Yield Below 4%

Setelah indeks global terkoreksi pada akhir Januari 
hingga awal Februari, para investor global menjadi 
lebih realistis dalam melihat prospek investasi 
ke depannya. Sebelum koreksi ini terjadi, indeks 
VIX, indeks untuk mengukur volatilitas indeks AS, 
konsisten berada di level 10, angka terendah dalam 
beberapa puluh tahun terakhir.

Ketika koreksi terjadi, secara tiba-tiba indeks VIX 
lompat ke level 37, baru setelahnya perlahan turun 
hingga ke level 18 di awal Maret. Kekhawatiran 
akibat pemangkasan tarif pajak akan mendorong 
inflasi AS ke level yang melampaui ekspektasi awal 
ekonom. Ditambah fakta bahwa data ekonomi AS 
yang solid mendukung argumen tersebut.

Walaupun perlahan VIX telah turun, namun yield UST 
tenor 10 tahun tetap konsisten bertahan di kisaran 
2,94%, level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini 
menunjukkan pasar mulai mem-priced-in ekspektasi 
kenaikan suku bunga AS yang bisa mencapai 4 kali 
sebagai antisipasi terhadap kenaikan inflasi.

Menurut pandangan para ekonom sesungguhnya 
program pemangkasan tarif pajak tidak akan 
memberi perubahan besar pada penciptaan 
lapangan kerja. Dengan angka pengangguran AS 
saat ini berada di level all time low maka kondisi full 
employment di AS membuat pemangkasan pajak 
tidak lagi memberi dampak signifikan.

Sementara dengan pemangkasan tarif pajak 
korporasi tidak serta merta membuat emiten di AS 
agresif melakukan ekspansi. Rencana kenaikan suku 
bunga AS yang terus bergulir memberikan indikasi 
akan lebih tingginya bunga pinjaman ke depannya.

GLOBAL MARKET 
OUTLOOK

Sumber: Blackrock, Bloomberg
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Dalam olahraga bulutangkis terdapat stigma bahwa 
atlet-atlet putra yang sukses merajai olahraga tepuk 
bulu ini adalah atlet yang memiliki postur atletis 
tinggi besar. Tinggi badan bahkan kerap dijadikan 
salah satu pertimbangan dalam penerimaan siswa 
berbakat.

Pertimbangan tersebut cukup terjustifikasi bila kita 
melihat pasangan ganda putra Tiongkok peringkat 
tiga dunia saat ini Li/Liu yang memiliki rata-rata tinggi 
194 cm. Selain itu peringkat dua dunia dari Denmark 
Mathias/Casten memiliki rata-rata tinggi 185 cm. 
Olahraga bulutangkis putra memang didominasi oleh 
para atlet yang tinggi besar.

Namun stigma yang tertanam kuat dalam benak para 
praktisi olahraga sejak lama ini berhasil dipatahkan 
oleh jawara ganda putra dunia saat ini dari Indonesia 
Kevin/Markus dengan rata-rata tinggi hanya 169 cm.

Bila hanya menjuara satu atau dua turnamen 
saja maka para kritikus dapat mencibir sebagai 
keberuntungan belaka. Namun faktanya pasangan 
ini pada tahun 2017 berhasil menciptakan rekor 
dunia baru dengan menjuarai tujuh turnamen super 
series hanya dalam satu tahun.

Para pengamat dapat saja menganalisa dari segi 
kecepatan, postur, ketahanan, dan lainnya. Namun 
ketika kita menganalisa dengan manusia sebagai 

Volatility Index Spike in Early February

Tinggi Rata-Rata Pasangan Ganda Putra 
Terbaik Dunia Saat ini

Follow The Flow Rather Than Times The Market

EQUITY MARKET 
OUTLOOK

objeknya, maka akan selalu ada faktor “X” baru yang 
membuat semua prediksi paling presisi sekalipun 
dapat meleset.

Hal yang relevan juga berlaku ketika kita berinvestasi 
di pasar modal. Dimana perdagangan jual beli 
dilakukan oleh banyak manusia. Sehingga analisis 
paling detil dan akurat sekalipun tidak bisa membuat 
kita menebak dengan pasti kemana arah saham itu 
bergerak.

Beberapa indikasi di IHSG saat ini juga memberikan 
kesan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk 
melakukan aksi take profit, seperti:
• Rally kenaikan IHSG sudah terlalu lama
• Valuasi IHSG yang tidak murah
• Consumer spending belum sebaik ekspektasi
• Ekspektasi pertumbuhan earnings tahun ini tidak 
   sebaik tahun lalu
Lalu dengan indikasi ini apakah artinya investor harus 
menjual? Tidak juga. Usaha-usaha mengalahkan 
pasar atau merasa lebih tahu dari pasar sering 
menyebabkan investor mengalami kerugian atau 
kehilangan momentum rally.

Bila pasar memang sulit untuk dikalahkan, maka 
langkah yang lebih bijak adalah mengikuti pasar itu 
bergerak kemana, follow the flow. Secara jangka 
panjang pasar membukukan keuntungan yang cukup 
baik, di atas bunga deposito. Lalu kenapa harus 
pusing memprediksi besok pasar naik atau turun.

Dalam perencanaan keuangan juga selalu 
diutamakan berinvestasi dengan cara dollar cost 
averaging (berkala)  daripada lump sum (satu waktu). 
Selain untuk membangun disiplin, metode ini dapat 
membuat investor terhindar dari aksi spekulasi yang 
dapat menyebabkan kerugian.

Sumber: Bloomberg

Ganda
Denmark
185 cm

Ganda
Indonesia
169 cm

Ganda
Tiongkok
194 cm
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Setelah mengawali tahun 2018 dengan sangat baik, 
saat ini IHSG terkonsolidasi di level 6.400-6.600. 
Fluktuasi yang terjadi saat ini diakibatkan faktor 
ketidakpastian dan risiko baik dari global maupun 
domestik, diantaranya:

•	Telah resminya Jerome Powell menjadi gubernur 
 The Fed yang baru menciptakan ketidakpastian 
 di pasar terhadap kebijakan yang akan dijalankan. 
 Ditambah lagi dengan terbukanya kemungkinan 
 kenaikan suku bunga AS hingga 4  kali di 2018.

•	Kembali dibahasnya rencana Presiden Donald 
 Trump untuk melakukan proteksionisme ekonomi 
 dengan menaikkan tarif impor.

•	Sementara dari domestik faktor pelemahan rupiah 
 dan cukup tingginya harga minyak saat ini berpotensi 
	 mendorong	 inflasi	menjadi	 lebih	 tinggi	 dan	 berakibat	
 melemah daya beli masyarakat yang saat ini belum 
 pulih sesuai ekspektasi.

Risiko Dari Ketidakpastian Kebijakan

Rupiah Melemah di 2018

Mayoritas Mata Uang Asia Kompak Melemah

Sumber: Bloomberg 

Sumber: Bloomberg 

Ketika mata uang rupiah mengalami pelemahan 
dari faktor eksternal, Bank Indonesia cenderung 
tidak terburu-buru untuk melakukan intervensi. Dari 
beberapa pengalaman terakhir, Bank Indonesia 
cenderung menunggu hingga tekanan mereda baru 
melakukan intervensi, menstabilkan lagi level rupiah 
atau ketika rupiah telah melemah hingga batas yang 
ditolerir Bank Indonesia.

Dengan cadangan devisa saat ini yang mencapai 
USD132 miliar, Bank Indonesia memiliki kemampuan 
yang jauh lebih besar dalam melakukan intervensi 
untuk menstabilkan rupiah. Cadangan devisa saat 
ini merupakan cadangan devisa terbesar sepanjang 
sejarah.

Faktor risiko saat ini yang paling utama datang 
dari luar negeri. Probabilitas kenaikan suku bunga 
yang dapat mencapai 4 kali saat ini di luar dugaan 
para praktisi pasar dan menyebabkan kekhawatiran 
meningkat. Sebagai dampaknya mata uang negara 
berkembang mengalami pelemahan dan naiknya yield 
obligasi. Investor saat ini memilih menurunkan risiko 
dengan mengurangi kepemilikan investasi di negara 
berkembang.

Namun pelemahan mata uang saat ini tidak perlu 
terlalu dikhawatirkan. Rupiah saat ini melemah hingga 
berada di Rp13.700 per USD. Padahal pada awal tahun 
rupiah diperdagangkan pada level Rp13.300 per USD. 
Dibandingkan beberapa negara Asia lainnya, sejak 
akhir Januari rupiah mengalami pelemahan paling 
dalam. Namun mempertimbangkan strategi dari Bank 
Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, pelemahan 
rupiah tidak perlu dikhawatirkan berlebihan.

Bank Indonesia cenderung tidak terburu-
buru untuk melakukan intervensi 

hingga tekanan mereda baru melakukan 
intervensi, menstabilkan lagi level rupiah 
atau ketika rupiah telah melemah hingga 

batas yang ditolerir Bank Indonesia.
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Cadangan Devisa Tertinggi Dalam Sejarah

Sumber: Bloomberg 

Sumber: Bloomberg 

Jelang berakhirnya masa bakti gubernur Bank 
Indonesia saat ini, pengamat ekonomi menantikan 
kebijakan calon gubernur baru, dengan saat ini 
hanya terdapat calon tunggal dan merupakan orang 
dalam Bank Indonesia.

Saat ini pasar cukup positif pada profil calon tunggal 
gubernur Bank Indonesia. Beliau dikenal memiliki 
pandangan yang cukup market friendly. Ditambah 
dengan pernyataannya yang menghendaki 
kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dapat 
menopang pertumbuhan ekonomi.

Dengan latar belakang calon gubernur Bank 
Indonesia yang berasal dari internal Bank Indonesia 
dipercaya proses pergantian kepimpinan tersebut 
akan berjalan lancar dan kebijakan yang dijalankan 
akomodatif sejalan dengan upaya pemerintah 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, yield obligasi AS (UST) terus 
mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Ada 
beberapa faktor yang membuat yield UST mengalami 
kenaikan, yang akan disusul oleh kenaikan suku 
bunga acuan, fed fund rate.

Pertama, kebijakan fiskal pemotongan tarif pajak 
korporasi yang telah disetujui pada akhir Desember 
lalu. Pemotongan tarif pajak dapat berdampak 
positif kepada ekonomi AS secara umum, dan 

Setelah pemotongan tarif pajak disetujui Kongres, 
agenda Trump selanjutnya adalah meningkatkan 
belanja infrastruktur pemerintah di tengah kondisi 
AS yang defisit fiskal. Dengan demikian pemerintah 
AS perlu untuk memperbanyak penerbitan surat 
utang untuk membiayai rencana pembangunan 
infrastruktur tersebut. Hal ini akan membuat supply 
UST di pasar bertambah dan berdampak pada 
kenaikan yield UST.

Why US Treasury Yield Keep Going Up?

UST Yield Hike Trigger Indonesia Bond Yield

BOND MARKET 
OUTLOOK

memberikan dorongan positif terhadap pasar 
saham karena laba perusahaan akan melonjak 
secara instan dan memicu tambahan investasi. 
Namun dibalik itu, pemotongan tarif pajak akan 
meningkatkan inflasi dan memperbesar fiskal 
defisit dan direspon oleh kenaikan fed fund rate. 
Dengan pemotongan tarif pajak, kelas aset saham 
dinilai akan lebih atraktif dibanding obligasi dan 
membuat investor merotasi portofolio dari obligasi 
ke saham dan berdampak terhadap kenaikan yield.

Kedua, rencana pengurangan balance sheet dan 
pengetatan moneter The Fed. Kondisi ekonomi 
AS yang membaik, salah satunya ditandai dengan 
kondisi unemployment rate yang rendah, membuat 
ekspektasi bahwa akan ada kenaikan inflasi ke 
depan. Sebagaimana fungsi bank sentral, ketika 
tingkat inflasi mulai menunjukkan tanda kenaikan 
maka biasanya akan diikuti oleh kenaikan suku 
bunga acuan dan otomatis juga akan mengerek 
yield UST. Selain itu rencana pengurangan balance 
sheet The Fed akan membuat uang beredar pasca 
stimulus QE menyusut dan supply UST di pasar 
semakin banyak. Hal tersebut akan membuat harga 
UST turun dan yield UST meningkat.
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Sebagai bagian dari komunitas global yang sistem 
keuangannya telah terkoneksi, otomatis kenaikan 
yield UST juga akan berimbas terhadap kenaikan 
yield di negara lain termasuk Indonesia. Namun 
seberapa besar dampaknya terhadap negara lain 
harus dikembalikan kepada kondisi fundamental 
masing-masing negara.

Fundamental Indonesia sendiri saat ini dapat 
dikatakan dalam kondisi yang baik. Inflasi Indonesia 
saat ini berada di level yang rendah dan diperkirakan 
akan bertahan rendah sepanjang tahun ini mengingat 
komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan tarif 
listrik dan harga BBM bersubsidi hingga 2019.

Masuknya Indonesia ke dalam Bloomberg 
Aggregate Bond Index yang mulai efektif pada 
Juni 2018 dapat memicu masuknya aliran dana 
asing ke pasar obligasi domestik. Meskipun yield 
obligasi pemerintah naik namun jika inflasi dapat 
dipertahankan di level seperti saat ini, membuat real 
yield Indonesia semakin atraktif jika dibandingkan 
dengan negara emerging market lainnya.

Risiko yang ada saat ini untuk pasar obligasi 
lebih ke arah melemahnya nilai tukar rupiah yang 
sudah terdepresiasi sebesar 1,45% YTD hingga 
akhir Februari. Mengingat 39% kepemilikan 
obligasi pemerintah Indonesia adalah investor 
asing, pelemahan rupiah dapat memicu investor 
asing untuk melakukan aksi jual. Namun dengan 
komitmen Bank Indonesia yang akan selalu berada 
di pasar untuk stabilisasi rupiah dan cukup besarnya 
cadangan devisa Indonesia saat ini, diharapkan 
rupiah tidak akan dibiarkan melemah terlalu dalam 
dan kembali stabil, meski di level yang lebih rendah.

Selain itu, sejak tahun 2016 Indonesia sudah 
memiliki undang-undang tentang pencegahan 
dan penanganan krisis sistem keuangan dengan 
menitikberatkan pembelian kembali obligasi 
pemerintah di pasar sekunder dan menghentikan 
penerbitan menggunakan anggaran dari pemerintah, 
badan layanan umum (BLU), BUMN dan BPJS.

Ancaman AS untuk menaikkan tarif impor membuat 
isu proteksionisme kembali mengapung dan direspon 
negatif oleh investor pasar modal. Ditambah dengan 
mundurnya penasihat ekonomi Gary Cohn yang 
berpandangan cukup moderat membuat kekhawatiran 
ini akan terealisasi.

Akan dilakukannya pemilihan Perdana Menteri Italia 
di bulan Mei merupakan salah satu agenda politik 
yang perlu untuk diperhatikan. Walaupun hingga saat 
ini calon terkuat yang merupakan mantan Perdana 
Menteri Silvio Berlusconi cukup disukai pasar, namun 
kejutan dapat saja terjadi dan membuat pasar bereaksi 
negatif. Ditambah hasil pemilu Italia yang baru saja 
berlangsung belum dapat memberikan kepastian 
siapa yang akan menduduki mayoritas parlemen.

Semakin besarnya kemungkinan tindakan pengetatan 
kebijakan moneter di 2018 oleh AS dan Uni Eropa 
dapat membuat likuiditas di pasar global termasuk 
Indonesia dapat semakin berkurang. Namun yang 
perlu diperhatikan adalah komunikasi yang dibangun 
oleh kedua Bank Sentral tersebut, The Fed dan ECB. 
Diharapkan komunikasi yang dibangun akan lebih 
baik mengingat tahun ini The Fed akan dipimpin oleh 
pemimpin baru yakni Jerome Powell.

Tenggat waktu yang diberikan Uni Eropa kepada 
Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dapat menyebabkan 
ketidakstabilan apabila proses “perceraian” Inggris 
dari Uni Eropa tidak berjalan lancar.

Pilkada serentak pada bulan Juni merupakan agenda 
politik terbesar di Indonesia tahun ini. Hasil Pilkada 
dapat memberikan cerminan kepada pasar mengenai 
peta perpolitikan di Indonesia menjelang Pemilu 
legislatif dan presiden 2019. Risiko dapat terjadi apabila 
penyelenggaraan Pilkada tidak berjalan lancar atau 
banyak dimenangkan partai yang kurang disukai pasar.

Rilis laporan keuangan 1Q18 sangat penting untuk 
memenuhi ekspektasi pasar. Kondisi IHSG yang telah 
mengalami kenaikan selama dua tahun berturut-turut, 
membuat rilis laporan keuangan menjadi semakin 
penting	 untuk	 menjustifikasi	 kenaikan.	 Berdasarkan	
pengalaman tahun 2015, salah satu faktor terkoreksinya 
IHSG adalah karena hasil kinerja keuangan emiten yang 
meleset dari ekspektasi dan membuat para investor 
melakukan	aksi	jual	yang	signifikan.

RISK 
TO WATCH

So How About Indonesia Bond Yield?

Dengan komitmen Bank Indonesia yang akan 
selalu berada di pasar untuk stabilisasi rupiah 

diharapkan rupiah kembali stabil, meski di level 
yang lebih rendah.
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Kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi 
kenaikan suku bunga AS hingga 4 kali membuat 
pasar ekuitas bergerak cukup fluktuatif. Sentimen 
terbaru adalah kembali dibahasnya mengenai 
rencana dinaikkannya tarif impor, menjadikan isu 
proteksionisme AS kembali mengapung. Dengan 
IHSG saat ini yang berada di level tinggi membuat 
investor mulai khawatir dan itu merupakan hal yang 
wajar. Namun perlu selalu diingat ketika pasar 
ekuitas berada dalam fase bullish, fokus investor 
berpusat pada satu hal, yaitu pertumbuhan laba 
bersih. Hingga saat ini ekspektasi pertumbuhan 
laba bersih tetap sangat baik, diperkirakan akan 
meningkat 13% di 2018. Sementara dilihat dari 
indeks consumer confidence dan PMI, indeks untuk 
mengukur tingkat kepercayaan konsumen dan 
produsen, saat ini menunjukkan angka yang baik. 
Dengan arah ekonomi yang bertumbuh lebih baik di 
2018 ini kami tetap berpandangan bullish pada kelas 
aset saham secara jangka menengah dan panjang, 
meskipun akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi 
jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia 
masih solid, namun pasar obligasi dihadapkan 
dengan sentimen negatif dari global terutama 
terbukanya kemungkinan kenaikan suku 

REKOMENDASI
INVESTASI

bunga acuan AS sebanyak 4 kali pada tahun 
ini. Kondisi tersebut akan memberi tekanan 
terhadap pasar obligasi Indonesia baik untuk 
seri obligasi berdenominasi rupiah terlebih untuk 
seri berdenominasi dolar AS, yang lebih sensitif 
terhadap pergerakan UST. Aksi jual investor asing 
pada obligasi di awal tahun ini perlu diwaspadai, 
namun bukan berarti investor asing tidak akan 
kembali memborong obligasi Indonesia. Jika tingkat 
inflasi Indonesia dapat dijaga di level rendah saat 
ini, dengan dimasukkannya Indonesia ke dalam 
Bloomberg Aggregate Bond Index yang efektif 
pada Juni mendatang, dapat memicu invetor asing 
kembali menyerbu obligasi  Indonesia. Namun 
untuk saat ini akan lebih bijaksana untuk dapat 
mengurangi porsi kepemilikan kelas aset obligasi 
di dalam portofolio terutama seri denominasi dolar 
AS untuk dikonversi ke kelas aset saham yang 
kami nilai masih lebih atraktif dibanding kelas aset 
obligasi pada tahun ini.

Porsi kas di dalam portofolio tetap perlu 
dipertahankan dalam level tertentu di tengah 
kondisi pasar yang memiliki tingkat volatilitas 
yang tinggi. Kas dapat dijadikan “peluru” di saat 
adanya koreksi di pasar untuk menambah kelas 
aset saham.

Hingga saat ini ekspektasi pertumbuhan laba 
bersih tetap sangat baik, diperkirakan akan 
meningkat 13% di 2018. 
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Pada bulan Maret ini AUD bergerak stabil dengan 
range 0.7710-0.7988  gubernur RBA memberikan 
pernyataan optimis bahwa ekonomi australia dapat 
tumbuh diatas 3% di tahun ini. RBA juga akan fokus 
untuk menaikkan upah pekerja untuk memulihkan 
inflasi yang melambat. Pasar merespon positif 
naiknya penjualan retail di level 0,1% serta makin 
melebarnya defisitnya neraca perdagangan Australia.  

Untuk jangka waktu dekat AUD rentan koreksi dan 
fokus masalah geopolitik  juga membuat investor 
urung memburu aset berisiko seperti AUD.  

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak 
dengan rentang 0.7710-0.7980 pada kurun waktu 
bulan Maret-April 2018.

AUD/USD

Pergerakan USD/IDR hingga Maret 2017 naik signifikan 
dengan range antara 13500-13815, disebabkan 
oleh makin optimisnya pemulihan ekonomi AS dan 
rencana FED untuk menaikkan suku bunga empat 
kali di tahun 2018 dimulai dari FOMC meeting di 
tanggal 22 maret. USD berpotensi kembali tertekan 
untuk jangka pendek karena ketidakpastian politik di 
AS berhubungan dengan pengunduran diri dari Gary 

USD/IDR

Cohn sebagai penasihat ekonomi dan dipecatnya Rex 
Tillerson sebagai menlu AS dan digantikan oleh Mike 
Pampeo yang sebelumnya menjabat sebagai direktur 
CIA. 
    
Diperkirakan nilai tukar Rupiah akan berada di rentang 
13,600-13,900, pada kisaran bulan Maret - April ini.

ANALISA 
VALAS

Dolar sempat menguat ke level tinggi 
terhadap serangkaian mata uang utama 
setelah ketua Federal Reserve Jerome Powell 
memberikan sinyal bahwa bank sentral masih 
di jalur untuk menaikkan suku bunga secara 
bertahap, prediksi analis akan ada empat 
kali kenaikan suku bunga untuk tahun 2018. 
Dalam testimoninya, Powell juga mengatakan 
pentingnya  menjaga perekonomian di tengah 
menguatnya pertumbuhan upah dan inflasi 
serta kuatnya sektor tenaga kerja.

Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk meluncurkan paket dagang yang berpotensi 
bisa memberatkan berbagai pihak terutama China dan Eropa, seperti tarif yang tak terbatas, 
pembatasan investasi, dan pembatasan visa yang kemungkinan akan diberlakukan bagi para 
turis yang datang ke AS. Sebelumnya Trump sudah mengenakan tarif impor untuk baja 25% dan 
aluminium 10%.  Ini memberikan risiko kekhawatiran akan terjadinya perang dagang antara AS, 
Eropa dan China. Beberapa negara sudah dibebaskan dari tarif pajak impor seperti Meksiko, 
Kanada, Australia.
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USD/JPY

JPY masih bergerak sangat stabil dalam kurun 
waktu sebulan terakhir dengan range 105.60-107.85 
kondisi geopolitik masih cukup dominan seperti 
melunaknya Korea Utara  untuk melakukan dialog 
dengan Korea Selatan dan AS, ketidakpastian politik 
di AS dan Eropa, serta kebijakan pajak impor baru 
yang diterapkan oleh Donald Trump.  Gubernur 

BOJ Haruhiko Kuroda memberikan pernyataan siap 
menormalisasi kebijakan dengan mengakhiri stimulus 
jika target inflasi tercapai di Maret 2020. 

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak 
dengan rentang 104.80-108.00 pada bulan Maret-
April 2018.

GBP/USD

Pada bulan Maret ini poundsterling bergerak 
fluktuatif dengan range 1.3712-1.4145 ditengah-
tengah ancaman negosiasi Brexit antara Inggris 
dan Uni Eropa akan berakhir tanpa kesepakatan. 
Kredibilitas Theresa May dalam menyelesaikan 
negosiasi mulai dipertanyakan menyebabkan GBP 
cenderung tertekan. Theresa May juga mengatakan 
naskah UU hukum Uni Eropa yang baru diterbitkan 

berpotensi melemahkan posisi Inggris. Defisit neraca 
perdagangan Inggris diluar dugaan dirilis melebar ke 
level 12.3 miliar pound dari sebelumnya di level 11.8 
miliar pound.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 
1.3750-1.4050 pada kurun waktu bulan Maret-April 
2018. 

*Data di atas hanya bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar.

Entry Point

Profit Taking
Cut Loss

USD/IDR  EUR/USD GBP/USD AUD/USD USD/JPY

RECOMMENDATION

Expected buying level   13600 - 13650   1.2150 - 1.2200   1.3750 - 1.3800   0.7700 - 0.7750   104.50 - 105.00

Expected selling level   13850 - 13900   1.2450 - 1.2500    1.4000 - 1.4050   0.7950 - 0.8000    107.50 - 108.00

Long	profit	taking		 		13850	and	above	 1.2450	and	above	 1.4000	and	above	 0.7950	and	above	 107.50	and	above

Short	profit	taking		 		13650	and	below	 1.2200	and	below	 1.3800	and	below	 0.7750		and	below	 105.00	and	below	

Long cut loss    13500 - 13550   1.2050 - 1.2100   1.3650 - 1.3700   0.7600 - 0.7650   104.00 - 104.50

Short cut loss    13950 - 14000   1.2550 - 1.2600   1.4100 - 1.4150   0.8050 - 0.8100    108.50 - 109.00

Nilai tukar Euro terhadap USD sempat bergerak 
turun fluktuatif dengan range 1.2155-1.2555 di bulan 
Februari-Maret ini, katalis negatif untuk EUR berasal 
dari hasil awal pemilu italia yang menunjukkan 
partai-partai yang skeptis terhadap Zona Euro justru 
memenangkan perhitungan suara walaupun tidak ada 
yang dominan. Untuk kedepannya market masih akan 

fokus dengan ketidakpastian politik di Italia sampai 
koalisi pemerintahan terbentuk.

Untuk jangka menengah diperkirakan EUR/USD akan 
cenderung bergerak dalam rentang 1.2150-1.2450 
pada kurun waktu bulan Maret-April 2018.

EUR/USD



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. 

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


