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Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda menjadi Nasabah 
setia Commonwealth Bank. Pada Market Perspective 
e-Newsletter edisi Desember tahun 2018, Kami akan 
membahas pergerakan pasar investasi sepanjang bulan 
November 2018, dan faktor yang mempengaruhi 
pergerakan pasar untuk bulan Desember 2018.

Pada November 2018, hasil pemilu paruh waktu Amerika 
Serikat menjadi perhatian investor dunia, dimana Partai 
Demokrat mengambil alih mayoritas kursi di House of 
Representative (setara DPR), sementara Partai Republik 
memperluas mayoritas di Senate (setara DPD) yang 
merubah peta kekuatan Kongres Amerika Serikat. Selain 
itu pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Tiongkok 
pada KTT G-20 pada awal bulan Desember juga disambut 
positif oleh investor yang mengharapkan adanya 
kesepakatan perang dagang antara kedua negara 
tersebut.

Sementara itu penurunan signifikan harga minyak selama 
bulan November ikut mempengaruhi volatilitas instrumen 
investasi sepanjang bulan. Penurunan ini merupakan 
keuntungan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor 
minyak dan diharapkan dapat memperkecil defisit neraca 
perdagangan pada bulan November. Rupiah menguat 
pada bulan November yang disebabkan kembalinya dana 
asing ke emerging market termasuk Indonesia.

Meredanya ketegangan konflik perang dagang dan 
membaiknya indikator fundamental ekonomi Indonesia 
diprediksi akan menjadi sentimen positif bagi pasar 
keuangan untuk melanjutkan penguatannya pada bulan 
Desember 2018.

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

Meredanya ketegangan 
konflik perang dagang 
dan membaiknya indikator 
fundamental ekonomi 
Indonesia diprediksi akan 
menjadi sentimen positif 
bagi pasar keuangan.
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SUMMARY

Tiongkok dan AS setuju untuk 
melakukan gencatan senjata dalam 
perang perdagangan, mendorong 
dana asing kembali masuk ke 
emerging market.
Valuasi pasar saham Indonesia yang 
kembali atraktif berdasarkan hasil 
laporan keuangan yang positif untuk 
Kuartal-III 2018.
Lebih dari 15 tahun terakhir, IHSG 
mencatatkan hasil positif selama 
bulan Desember.

Partai Demokrat mengambil alih House of 
Representative AS (setara DPR), 
sementara Partai Republik memperluas 
mayoritas kursi Senate (setara DPD) yang 
merubah peta kekuatan Kongres AS.
Di luar ekspektasi pasar, Bank Indonesia 
memutuskan untuk menaikan suku bunga 
acuan, 7-days reverse repo rate, sebesar 
25bps menjadi 6,0%.
Harga minyak dunia jatuh ke level terendah 
dalam satu tahun terakhir.
Ketua The Fed, Jerome Powell, 
mengindikasikan kenaikan suku bunga 
yang tidak terlalu agresif di tahun 2019.

Pasar Saham Indonesia : Positif
Pasar Saham Asia-Pasifik : Positif
Pasar Saham Amerika Serikat : Positif
Pasar Obligasi : Netral



MARKET REVIEW
Market and Economic Event in November 2018

Pertumbuhan data 
Pekerjaan AS menunjukkan 
pertumbuhan ekonomi AS.
Sentimen Positif

PDB Indonesia Kuartal 
III-2018 tumbuh 5,17%, 
ditopang oleh kinerja 
konsumsi rumah tangga 
dan investasi yang 
membaik.
Sentimen Positif

Bank Indonesia memutuskan 
untuk menaikkan suku bunga 
acuan, 7-days reverse repo rate, 
sebesar 25bps menjadi 6%.
Sentimen Positif

Harga Minyak jatuh ke level 
terendah dalam satu tahun terakhir.
Positif untuk negara importir 
minyak

Tiongkok dan AS setuju untuk 
melakukan gencatan senjata 
dalam perang perdagangan  
dalam pertemuan KTT G-20. 
Sentimen Positif

Cadangan devisa 
Indonesia meningkat per 
akhir Oktober 2018, yakni 
sebesar USD115,2 miliar.
Sentimen Positif

Hasil mid-term election AS. 
Demokrat memenangkan DPR, 
Republik memenangkan Senat.
Sentimen Positif

Bursa Efek Indonesia 
memasukan faktor saham 
beredar di publik, (free float) 
dalam pola perhitungan 
komposisi indeks.
Market Konsolidasi

Wall Street tertekan karena 
penurunan harga minyak.
Market Konsolidasi

Ketua The Fed, Jerome Powell, 
mengindikasikan kenaikan suku 
bunga yang tidak terlalu agresif 
di tahun 2019.
Sentimen Positif
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Market Movement
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November 2018 in Number

Perjanjian antara Tiongkok dan AS mendorong dana asing 
kembali masuk ke emerging market 

Kenaikan IHSG sepanjang Bulan 
November 2018. 

Pasar Asia-Pasifik naik sepanjang 
November 2018. 

Apresiasi harga mid-price FR064 (benchmark 
obligasi IDR 10 tahun) sepanjang November 2018.

Apresiasi harga  mid-price INDON28 (benchmark 
obligasi USD 10 tahun) sepanjang November2018. 

ObligasiSaham

IDR

USD

Tiongkok dan AS setuju untuk melakukan gencatan senjata dalam perang 
perdagangan pada hari Sabtu 1 Desember 2018 pada KTT G-20.

MARKET INSIGHT
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MARKET REVIEW

Bulan positif untuk investasi.

Lebih dari 15 tahun terakhir, IHSG mencatatkan hasil positif 
selama bulan Desember.

Sumber : Bloomberg

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des
2002 15,2% 0,4% 6,3% 10,9% -0,6% -4,9% -8,2% -4,3% -5,5% -12,0% 5,8% 8,8%
2003 -8,6% 2,8% -0,3% 13,3% 9,7% 2,2% 0,5% 4,3% 12,8% 4,7% -1,4% 12,1%
2004 8,8% 1,1% -3,3% 6,5% -6,5% 0,0% 3,4% -0,3% 8,7% 4,9% 13,6% 2,3%
2005 4,5% 2,7% 0,6% -4,7% 5,7% 3,1% 5,3% -11,2% 2,8% -1,2% 2,9% 6,0%
2006 6,0% -0,1% 7,5% 10,7% -9,2% -1,5% 3,2% 5,9% 7,2% 3,1% 8,6% 5,0%
2007 -2,7% -0,9% 5,2% 9,2% 4,3% 2,6% 9,8% -6,6% 7,5% 12,0% 1,7% 2,1%
2008 -4,3% 3,6% -10,1% -5,8% 6,1% -3,9% -1,9% -6,0% -15,4% -31,4% -1,2% 9,2%
2009 -1,7% -3,5% 11,6% 20,1% 11,3% 5,7% 14,6% 0,8% 5,4% -4,0% 2,0% 4,9%
2010 3,0% -2,4% 9,0% 7,0% -5,9% 4,2% 5,3% 0,4% 13,6% 3,8% -2,9% 4,9%
2011 -7,9% 1,8% 6,0% 3,8% 0,5% 1,3% 6,2% -7,0% -7,6% 6,8% -2,0% 2,9%
2012 3,1% 1,1% 3,4% 1,4% -8,3% 3,2% 4,7% -2,0% 5,0% 2,1% -1,7% 0,9%
2013 3,2% 7,7% 3,0% 1,9% 0,7% -4,9% -4,3% -9,0% 2,9% 4,5% -5,6% 0,4%
2014 3,4% 4,6% 3,2% 1,5% 1,1% -0,3% 4,3% 0,9% 0,0% -0,9% 1,2% 1,5%
2015 1,2% 3,0% 1,3% -7,8% 2,6% -5,9% -2,2% -6,1% -6,3% 5,5% -0,2% 3,3%
2016 0,5% 3,4% 1,6% -0,1% -0,9% 4,6% 4,0% 3,3% -0,4% 1,1% -5,0% 2,9%
2017 0,0% 1,7% 3,4% 2,1% 0,9% 1,6% 0,2% 0,4% 0,6% 1,8% -0,9% 6,8%
2018 3,9% -0,1% -6,2% -3,1% -0,2% -3,1% 2,4% 1,4% -0,7% -2,4% 3,8%  ??



Enam sentimen positif untuk pasar saham Indonesia menjelang tahun 2019.

Six Key Points for 2019

Fundamental Indonesia

Secara historis, tahun Pemilu selalu 
positif untuk pasar saham.

Kenaikan suku bunga AS yang tidak 
terlalu agresif di tahun 2019, 
menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Valuasi yang kembali atraktif 
berdasarkan hasil laporan keuangan 
yang positif pada Kuartal-III 2018.

Perjanjian AS dan Tiongkok terkait trade 
war, mendorong dana asing kembali ke 
emerging market.

Pertumbuhan kredit yang positif 
menunjukkan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi.

Penurunan harga minyak, positif untuk 
negara importir, memperkuat neraca 
perdagangan, menstabilkan nilai tukar 
Rupiah.
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MARKET OUTLOOK

$



REKOMENDASI INVESTASI

WHAT TO WATCH

Perekonomian Amerika 
Serikat yang tumbuh 
positif dan potensi 
kenaikan suku bunga 
kembali di bulan 
Desember 2018.

Volatilitas mata uang 
IDR terhadap USD,
Terkait melebarnya 
defisit transaksi berjalan 
dan penguatan 
perekonomian AS.

Pertumbuhan ekonomi 
global yang melambat.

$
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$

Ketegangan 
perdagangan antara AS 
dan sejumlah negara.



Kenaikan suku bunga yang disertai oleh pertumbuhan ekonomi adalah sentimen positif 
untuk kelas aset saham, di sisi lain umumnya pasar Fixed Income 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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China dan Amerika Serikat (AS) dalam pertemuannya di KTT G20 menghasilkan kata sepakat 
untuk menunda pemberlakuan tarif tambahan sambil kedua negara melakukan negosiasi 
baru dengan tujuan mencapai solusi yang bisa menyelesaikan masalah sengketa dagang. 
Perang dagang antara AS dan China memberikan dampak besar yang berpotensi 
melambatkan perekonomian global. 

ANALISA VALAS

Pergerakan USD/IDR hingga November 2018 berjalan 
fluktuatif dengan range antara 14.240-15.240, disebabkan 
oleh sikap dovish* petinggi The FED terhadap kebijakan 
suku bunga setelah beberapa kali dikritik oleh Donald 
Trump karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan 
Pemerintah AS. Trump sempat mengemukakan 
penyesalannya menunjuk Jerome Powell sebagai presiden 
The FED. USD mendapat sentimen negatif setelah 
pernyataan dari FOMC yang mengatakan bahwa suku 
bunga saat ini sudah sedikit berada dibawah level ‘netral’ 
memberikan indikasi bahwa bank sentral akan menahan 
suku bunga. Untuk indikator ekonomi Indonesia CPI 
tumbuh 3,23% dari rilis sebelumnya di level 3,16% dan 
GDP diprediksi dilevel 5,7% dari rilis sebelumnya 5,27%.

Diperkirakan nilai tukar Rupiah akan berada di rentang 
14.000-14.500, pada kisaran bulan Desember ini.

*’Dovish adalah kecondongan untuk menunda kenaikan suku bunga atau 
 melakukan kebijakan moneter longgar’
 [Sumber: http://forexindonesia.org].

USD/IDR

Pergerakan USD/IDR hingga November 2018

14.240 - 15.240

Nilai tukar Euro terhadap USD bergerak cenderung 
menguat dengan range 1,1215-1,1500 di bulan November 
kemarin. Salah satu faktor sempat yang memberikan 
dampak positif untuk EUR adalah adanya laporan yang 
mengatakan bahwa koalisi pemerintah Italia sedang 
bernegosiasi untuk mengurangi anggaran fiskal mereka. 
Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepatuhan 
pemerintah Italia terhadap Komisi Eropa dan pemerintah 
Italia berjanji untuk memangkas anggaran fiskal 2019 
mereka menjadi 2% dari angka PDB mereka. ECB dalam  
meeting terakhir memberikan indikasi akan tetap 
melakukan pengurangan pembelian aset secara bertahap 
sampai Desember 2018 mendatang.

Untuk jangka menengah diperkirakan EUR/USD akan 
cenderung bergerak dalam rentang 1,1150-1,1500 pada 
kurun waktu bulan Desember 2018.

AUD/USD

Pergerakan AUD/USD hingga November 2018

0,7025 - 0,7395

Pada bulan November kemarin AUD bergerak stabil 
dengan range 0,7025-0,7395. pergerakan AUD yang 
cenderung naik disebabkan oleh investor yang cenderung 
beralih ke aset berisiko karena meredanya faktor geopolitik 
seperti gencatan sementara perang dagang antara AS dan 
China, Polemik negosiasi Brexit dan krisis anggaran Italia. 
Pulihnya harga komoditi juga memberikan dukungan 
tersendiri terhadap AUD. Untuk jangka waktu pendek AUD 
masih tetap akan bertahan dengan penguatannya.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan 
rentang 0,7150-0,7550 pada kurun waktu bulan Desember 
2018.

EUR/USD

Pergerakan EUR/USD hingga November 2018

1,1215 - 1,1500

Pada bulan November kemarin ini Poundsterling 
bergerak fluktuatif turun dengan range 1,2730-1,3175 
polemik negosiasi Brexit sempat mengalami hambatan di 
masalah perbatasan Irlandia dan wilayah Gibraltar. 
Spanyol sebelumya mengancam akan memveto 
rancangan Brexit yang sudah dibuat jika kedua negara 
tidak dapat mencapai kesepakatan atas wilayah Inggris. 
Inggris juga berencana membangun "single customs 
territory" dengan Uni Eropa. Bahkan ada laporan dari 
Bloomberg yang mengindikasikan bahwa ada 
kemungkinan Inggris tidak akan keluar dari pasar tunggal 
Uni Eropa. 

GBP/USD

Pergerakan GBP/USD hingga November 2018

1,2730 - 1,3175
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Untuk selanjutnya GBP masih akan menghadapi tekanan 
karena Theresa May perlu mengajukan draft Brexit yang 
sudah disetujui oleh Uni Eropa ke Parlemen pada tanggal 
11 Desember dimana masih cukup besar kemungkinan 
parlemen menolak draft tersebut.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 
1,2500-1,3150 pada kurun waktu bulan Desember 2018.



Pada bulan November kemarin ini Poundsterling 
bergerak fluktuatif turun dengan range 1,2730-1,3175 
polemik negosiasi Brexit sempat mengalami hambatan di 
masalah perbatasan Irlandia dan wilayah Gibraltar. 
Spanyol sebelumya mengancam akan memveto 
rancangan Brexit yang sudah dibuat jika kedua negara 
tidak dapat mencapai kesepakatan atas wilayah Inggris. 
Inggris juga berencana membangun "single customs 
territory" dengan Uni Eropa. Bahkan ada laporan dari 
Bloomberg yang mengindikasikan bahwa ada 
kemungkinan Inggris tidak akan keluar dari pasar tunggal 
Uni Eropa. 

GBP/USD

Pergerakan GBP/USD hingga November 2018

1,2730 - 1,3175

JPY bergerak stabil dalam kurun waktu sebulan terakhir 
dengan range 112,30-114,20. JPY sebagai aset aman 
kurang diminati pada saat fokus geopolitik mulai melemah. 
Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengatakan laba 
di bank-bank regional mulai turun dan dapat melambatkan 
ekonomi Jepang. Suku bunga rendah yang ditahan cukup 
lama dan berkurangnya jumlah perusahaan yang beroperasi 
di Jepang menjadi faktor utama penurunan laba. 

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan 
rentang 111,50-115,00 pada bulan Desember 2018.

USD/JPY

Pergerakan USD/JPY hingga November 2018

112,30 - 114,20

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. 

*Rekomendasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar terbaru.

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

REKOMENDASI

Expected buying level    

Expected selling level

Long profit taking

Short profit taking

    

    

    

Long cutloss   

Short cutloss    

Rekomendasi entry level
Profit taking
Cutloss

Disclaimer

14.000 - 14.050

14.450 - 14.500

14.450 and above

14.050 and below

13.900 - 13.950

14.550 - 14.600

1,1150 - 1,1200

1,1450 - 1,1500

1,1450 and above

1,1200 and below

1,1050 - 1,1000

1,1550 - 1,1600

1,2500 - 1,2550

1,3100 - 1,3150

1,3100 and above

1,2550 and below

1,2400 - 1,2450

1,3200 - 1,3250

0,7150 - 0,7200

0,7500 - 0,7550

0,7500 and above

0,7200 and below

0,7050 - 0,7100

0,7600 - 0,7650

111,50 - 112,00

114,50 - 115,00

114,50 and above

112,00 and below

110,50 - 111,00

115,50 - 116,00
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Untuk selanjutnya GBP masih akan menghadapi tekanan 
karena Theresa May perlu mengajukan draft Brexit yang 
sudah disetujui oleh Uni Eropa ke Parlemen pada tanggal 
11 Desember dimana masih cukup besar kemungkinan 
parlemen menolak draft tersebut.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 
1,2500-1,3150 pada kurun waktu bulan Desember 2018.



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