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Volatility is Back
Membaiknya proyeksi pertumbuhan ekonomi global menimbulkan 
kekhawatiran baru yakni kemungkinan lebih cepatnya kenaikan suku 
bunga acuan AS serta meningkatnya volatilitas di pasar keuangan.



Nasabah yang terhormat,

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

Pasar saham dan obligasi Indonesia mencatatkan kinerja yang cukup 
baik selama bulan Januari tahun 2018, namun kekhawatiran pelaku 
pasar terhadap inflasi AS yang meningkat pesat dan berimbas pada 
kemungkinan bahwa The Fed lebih agresif dalam melakukan pengetatan 
moneter, membuat pasar saham maupun obligasi mengalami koreksi 
diawal Februari.

Dari informasi pasar domestik, kenaikan kinerja IHSG selama tahun 
2017 banyak dikontribusikan oleh saham berkapitalisasi besar sebagai 
penopang kenaikan utama. Dengan selisih valuasi yang semakin melebar 
antara saham berkapitalisasi besar dibandingkan saham yang memiliki 
kapitalisasi pasar kecil dan menengah, membuat valuasi saham dengan 
kapitalisasi kecil dan menengah lebih menarik dan memberikan peluang 
kenaikan pada saham segmen tersebut.

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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Setelah IHSG di tutup menguat pada akhir tahun 
2017 di level 6.355,65, naik +19,9%, maka pada 
bulan Januari penguatan tersebut berlanjut. IHSG 
kembali mencetak rekor tertinggi di level 6.680,62. 
Perbedaan signifikan yang terjadi selama bulan 
Januari ini adalah saham-saham berkapitalisasi 
menengah dan kecil kembali mengalami penguatan 
setelah periode stagnansi di 2017. Di saat yang 
bersamaan indeks negara maju dan negara 
berkembang juga melanjutkan kenaikan.

Rilis data ekonomi global, terutama AS selama 
bulan Januari semakin menunjukkan baiknya 
ekonomi dunia. Di awal Januari rilis data holiday 
spending AS, yang berada di level tertinggi dalam 
12 tahun terakhir.  Angka ini menunjukkan daya beli 
dan konsumsi masyarakat AS yang telah pulih.

Setelahnya di pertengahan Januari, IMF kembali 
merilis outlook pertumbuhan ekonomi global. 
Lembaga keuangan dunia tersebut menaikan 
ekspektasi pertumbuhan ekonomi di 2018 dan 
2019, terutama untuk negara maju. Kuatnya rilis 
data ekonomi dan realisasi kebijakan AS untuk 
mereformasi pajak membuat IMF menaikan 
outlook pertumbuhan ekonomi global. Data rilis ini 
memberikan sentimen positif pada pasar ekuitas 
global termasuk Indonesia.

Hingga akhir Januari IHSG naik +3,93% YTD, MSCI 
World Index naik +5,22% YTD, dan MSCI Emerging 
Market Index naik +8,30% YTD. Sementara investor 
asing keluar dari pasar saham Indonesia sebesar 
Rp-2,79 triliun YTD.

Total Return Obligasi Indonesia 2017Indeks Global masih Uptrend

Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg

Di awal tahun 2018, pasar obligasi domestik berhasil 
memberikan total return positif sebesar +1,21% 
tercermin dari kinerja BINDO Index sepanjang bulan 
Januari. Namun kondisi sebaliknya terjadi pada 
kinerja seri INDON yang mencatatkan total return 
negatif sebesar -0,80% di bulan Januari.

Yield SUN 10 tahun sebanyak -5,3bps membawa 
yield ke level 6,27% di akhir Januari. Sementara 
yield seri INDON 10 tahun mengalami kenaikan 
sebesar +14,8bps ke level 3,67% yang merupakan 
level tertinggi dalam lima bulan terakhir.

Kenaikan yield INDON didorong oleh kenaikan yield 
UST 10 tahun yang melonjak sebesar +29,9bps 
ke level 2,70% di akhir Januari setelah pelaku 
pasar melihat bahwa ada kemungkinan The Fed 
melakukan kenaikan suku bunga acuan yang lebih 
cepat dari perkiraan.

Penawaran yang masuk pada lelang SUN pertama 
tahun 2018 membukukan angka terbesar sepanjang 
sejarah yakni sebesar Rp86,2 triliun, lebih dari 
lima kali bid to target ratio yang juga angka 
tertinggi yang pernah ada. Ini menandakan masih 
tingginya minat investor terhadap obligasi domestik 
Indonesia. Investor asing juga memecahkan rekor 
kepemilikannya terhadap obligasi pemerintah 
Indonesia dengan kepemilikan sebesar 41,29% 
dari total outstanding dan mencatatkan net-buy 
sebanyak Rp33,6 triliun.

Di bulan Januari, Bank Indonesia masih 
mempertahankan suku bunga acuan 7-days reverse 
repo rate sebesar 4,25% untuk bulan ketiga.

EQUITY MARKET 
REVIEW - JANUARI 2018

BOND MARKET 
REVIEW - JANUARY 2018
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Pelaku pasar saat ini harus menghadapi fakta bahwa 
ekonomi global sudah membaik dan tidak dapat 
menggantungkan lagi pada likuiditas yang super 
besar dan suku bunga rendah. Faktanya likuiditas 
akan mulai menyusut dan pengetatan moneter terus 
berlanjut.

Tidak hanya AS, di Eropa kondisi pertumbuhan 
ekonomi dan pasar keuangan sudah pulih. Tidak 
hanya di negara Eropa dengan ekonomi besar saja, 
namun hampir di seluruh negara Eropa mengalami 
hal yang sama. Hal tersebut membuat bank sentral 
Eropa ECB sudah mulai mengurangi nilai program 
pembelian aset hanya tinggal EUR30 miliar mulai 
Januari hingga September, meski belum menunjukan 
akan menaikan suku bunga pada tahun ini. Selain 
itu nilai tukar Euro terus menguat akhir-akhir ini yag 
menandakan kebutuhan akan mata uang tunggal 
Zona Eropa meningkat.

Dari Inggris, meski masih berkutat dengan 
kesepakatan pasca Brexit, namun banyak ekonom 
memprediksi bahwa ekonomi Inggris akan tumbuh 
lebih baik jika proses perceraiannya dengan Uni 
Eropa berjalan dengan lancar. Bank of England telah 
menaikan suku bunga acuan pertama kali pada 
tahun lalu sejak Agustus 2016 dengan pertimbangan 
untuk mengurangi pelonggaran pada perekonomian 
dan inflasi di atas target didorong oleh depresiasi 
poundsterling di masa lalu.

Hal serupa diprediksi untuk negara emerging market 
di Asia yang diperkirakan akan tumbuh secara gradual 
dalam beberapa tahun ke depan, meskipun China 
diperkirakan tidak akan tumbuh secepat tahun lalu 
namun beberapa negara emerging market Asia lainnya 
seperti India dan negara ASEAN-5 akan tumbuh lebih 
baik dibanding tahun lalu.

Pressure on Bond Yield The Growth is Here

Higher Economic Growth Expectation 

IMF Growth Outlook

Telah disetujuinya program reformasi pajak 
pemerintah AS oleh senat membuat para ekonom 
menaikan outlook pertumbuhan ekonomi AS. 
Lembaga keuangan dunia IMF pada pertengahan 
Januari kemarin telah merilis pandangannya terhadap 
pertumbuhan ekonomi global, terutama negara maju, 
dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih 
baik ke depannya.

Menurut pandangan IMF, program pemangkasan pajak 
AS akan menstimulus ekonomi dan dalam jangka 
pendek akan mendorong perusahaan melakukan 
investasi yang lebih besar karena rendahnya pajak 
korporasi saat ini.

Namun di sisi lain dipangkasnya pajak korporasi 
membuat pendapatan pemerintah AS berpotensi 
berkurang dalam beberapa tahun mendatang dan 
membuat defisit fiskal semakin lebar.

Meski demikian pandangan berbeda datang dari 
Partai Republik yang mempunyai keyakinan bahwa 
defisit fiskal justru akan semakin mengecil karena 
meningkatnya wajib pajak. Namun fakta historis pada 
masa presiden Ronald Reagan menunjukkan setelah 
pajak korporasi dipangkas memberikan dampak 
turunnya pemasukan pajak dan melebarnya defisit 
fiskal.

Dengan risiko melebarnya defisit fiskal membuat 
pemerintah AS berpotensi untuk menambah 
penerbitan obligasi mereka, yang otomatis supply 
obligasi di pasar meningkat dan dapat memicu 
peningkatan yield untuk menarik minat para investor.

Selain risiko pelebaran defisit fiskal, potensi kenaikan 
suku bunga yang lebih cepat membuat investor mulai 
khawatir, terefleksi dari naiknya yield obligasi AS 
dalam beberapa waktu terakhir, yang menyentuh 
level 2,84%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

GLOBAL MARKET 
OUTLOOK

Sumber: Bloomberg, IMF Sumber: IMF
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Baiknya Kinerja Sektor Keuangan di 2017

Setelah IHSG mengalami penguatan dalam dua 
tahun terakhir dan dilanjutkan pada Januari 2018, 
saat ini pergerakan indeks turut sejalan mengikuti 
pergerakan pasar global. Indeks global mulai 
mengalami koreksi yang cukup signifikan, dimana 
hal tersebut tergolong langka di sepanjang 2017.

Kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir 
ini membuat para investor mulai merasa cemas. 
Muncul pertanyaan, sampai berapa lama rally ini 
akan terus berlanjut. Meskipun outlook ekonomi 
dapat dikatakan masih baik di 2018 ini, namun 
dalam konteks pasar keuangan, investor meyakini 
akan lebih banyak fluktuasi ke depannya, seperti 
yang telah dibahas dalam Market Perspective 
E-Newsletter beberapa edisi terakhir.

Saat ini dapat dikatakan semua berita baik yang 
dinantikan pasar telah terealisasi dalam satu tahun 
terakhir. Dimulai dari diperolehnya investment grade 
dari S&P, disetujuinya program reformasi pajak AS, 
hingga dinaikannya ekspektasi pertumbuhan ekonomi 
dunia di pertengahan Januari 2018 oleh IMF.

Dengan telah rilisnya semua berita baik yang 
ditunggu, membuat pelaku pasar mempertanyakan 
berita positif apalagi yang dapat memberikan katalis 
pada pasar keuangan domestik.

Pelaku pasar terlihat mulai mengkhawatirkan 
sustainability kenaikan indeks yang sudah 
berlangsung cukup lama. Baiknya data ekonomi 
AS seperti non-farm payroll yang terbaru dimana 
menunjukkan penambahan lapangan kerja sebanyak 
200 ribu dibandingkan bulan sebelumnya serta 
holiday spending AS yang mencatatkan angka 
tertinggi dalam 12 tahun terakhir, dan inflasi yang 
mencapai 2,1% YoY membuat outlook ekonomi AS 
menjadi sangat baik.

Dapatkah Rally Indeks Berlanjut?

Disparitas Valuasi Saham 
Big Cap vs Mid-Small Cap Membesar

Sumber: Bloomberg

EQUITY MARKET 
OUTLOOK

Namun data ekonomi yang terlalu baik ini justru 
membuat investor khawatir akan kenaikan suku 
bunga AS yang lebih agresif dari perkiraan awal. 
Terlebih sejak 5 Februari The Fed telah resmi dipimpin 
oleh gubernur baru, Jerome Powell. Kepimpinan 
yang baru ini dapat menciptakan ketidakpastian 
akan kebijakan yang diambil ke depannya.

Kekhawatiran ini tercermin dari naiknya CBOE VIX 
indeks, yang merupakan indeks volatilitas, di awal 
bulan Februari dari rata-rata di level 10 lompat 
menjadi 37. Hal ini menunjukkan kekhawatiran 
investor pada aset berisiko.

Kinerja IHSG yang baik di 2017 didominasi oleh 
kenaikan saham-saham berkapitalisasi besar (big 
cap) terutama sektor keuangan yang merupakan 
sektor terbesar pada IHSG, dengan tidak diikuti 
oleh kenaikan saham berkapitalisasi sedang hingga 
kecil (mid-small cap). Timpangnya kenaikan ini 
memberikan peluang yang menarik pada saham-
saham berkapitalisasi rendah.

Sebagai informasi, saham pada IHSG dikelompokan 
menjadi sembilan sektor, dimulai dengan sektor 
dengan kapitalisasi terbesar yakni sektor keuangan 
hingga sektor perkebunan, yang memiliki kapitalisasi 
terkecil. Kategorisasi sektor ditujukan untuk dapat 
lebih baik mengetahui kinerja pada masing-masing 
sektor.

Kenaikan IHSG pada 2017 memiliki perbedaan 
dengan tahun-tahun sebelumnya, setidaknya dalam 
lima tahun terakhir. Bila pada umumnya ketika IHSG 
mengalami rally, kenaikan lebih didominasi oleh 
saham-saham mid-small cap, sedangkan pada 2017 
sektor keuangan yang berisikan saham-saham big 
cap seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia 
dapat mengalami kenaikan hingga 50%.
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Kategorisasi Sektoral IHSG

Sumber: Bloomberg 

Sumber: Bloomberg 

Disparitas Valuasi Yang Semakin Melebar

Lemahnya Konsumsi di 2017

Sementara, rata-rata dalam lima tahun terakhir 
kenaikan sektor keuangan hanya mencapai 16%, 
sehingga kenaikan 40% yang terjadi pada 2017 dapat 
dikatakan luar biasa.

Kenaikan yang didominasi saham big cap pada tahun 
2017 diyakini oleh pelaku pasar disebabkan oleh 
dua hal. Pertama, dalam beberapa tahun terakhir 
Exchange-Traded Fund (ETF), fund yang menerapkan 
strategi pengelolaan pasif, menjadi semakin populer 
dan semakin besar. Banyaknya aliran dana yang 
masuk ke IHSG sebagian besar berasal dari dana 
ETF. Dengan metode tracking the index, dalam hal 
ini IHSG, serta tidak memperdulikan valuasi saham, 
membuat alokasi dari passive fund tersebut banyak 
masuk ke saham big cap.

Kedua, sudah menjadi rahasia umum kuatnya IHSG 
pada 2017 ditopang oleh investor domestik, terutama 
semakin besarnya alokasi investasi penyelenggara 
jaminan sosial terbesar di Indonesia pada kelas aset 
saham. Dengan posisinya sebagai investor jangka 
panjang dan berhubungan dengan dana masyarakat 
luas, dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke 
saham big cap yang memiliki risiko lebih rendah 
dibanding mid-small cap.

Hipotesis para pelaku pasar cukup terjustifikasi 
mengingat di 2017 investor asing melakukan aksi 
net-sell sebesar Rp40 triliun namun IHSG masih tetap 
dapat naik +19,9%. Bila dikaji lebih dalam, kenaikan 
ini didominasi oleh saham big cap, terbukti dengan 
kenaikan indeks LQ45 sebesar +22%, sementara 
indeks mid-small cap Indonesia seperti Pefindo 25 
atau MSCI Indonesia Small Cap membukukan kinerja 
yang negatif di 2017 masing-masing turun -10%.

Derasnya aliran dana yang terus menerus berpusat 
pada saham big cap membuat melebarnya disparitas 
antara saham big cap dan mid-small cap. Selisih 
valuasi saat ini semakin melebar dengan P/E LQ45 
dan MSCI Indonesia small cap saat ini masing-masing 
sebesar 18x dan 10,7x.

Perbedaan yang semakin besar ini menciptakan 
peluang yang menarik untuk berinvestasi pada saham 
mid-small cap di Indonesia.

Dengan P/E saham mid-small cap saat ini berada di 
level 10, membuat valuasi mid-small cap lebih menarik 
dibandingkan valuasi tiga tahun terakhir.

Dari sudut pandang ekonomi, rilis data pertumbuhan 
PDB Indonesia di 2017 menunjukkan konsumsi 
masyarakat masih belum meningkat seperti yang 
diharapkan, dengan peningkatan hanya 4,95% selama 
2017 di bawah pertumbuhan PDB 5,07% YoY.

Adanya penyelenggaraan Pilkada serentak, Asian 
Games, dan kebijakan pemerintah yang lebih terfokus 
pada bantuan langsung tahun ini, diharapkan dapat 
memberikan dampak yang lebih langsung kepada 
masyarakat dan meningkatkan daya beli.

Lembaga riset Nielsen menunjukan daya beli 
masyarakat yang paling lemah saat ini berada di 
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Konsumsi Publik Masih Lemah di 2017

Probability of Rate Hike on March Meeting

Is It Necessary to Worry About Inflation?

Sumber: Bloomberg 

Sumber: Bisnis Indonesia

kalangan bawah. Sehingga kebijakan peningkatan 
alokasi subsidi bantuan langsung dapat memberi 
efek yang lebih besar pada masyarakat dan ekonomi 
Indonesia secara keseluruhan.

Risiko lain yang dihadapi pemerintah Indonesia saat 
ini adalah terus meningkatnya harga minyak yang 
mencapai USD63. Dengan asumsi harga minyak di 
APBN-2018 sebesar USD48, maka terdapat gap 
yang signifikan pada saat ini. Apabila pemerintah 
tidak menyesuaikan harga BBM, maka beban subsidi 
BBM akan meningkat dan membuat pengeluaran 
pemerintah membengkak.

Namun di sisi lain, dengan konsumsi masyarakat 
masih tumbuh di bawah ekspektasi, dikhawatirkan 
kenaikan harga BBM akan membuat kontributor 
terbesar pada ekonomi ini semakin terpuruk.

Pada FOMC meeting 31 Januari lalu, yang merupakan 
FOMC meeting terakhir yang dipimpin Janet Yellen, 
The Fed terlihat lebih percaya diri terhadap ekonomi 
AS meskipun masih mempertahankan Fed Fund 
Rate di range 1,25-1,50%.

Secara umum, The Fed berkomentar bahwa 
pasar tenaga kerja dalam keadaan netral dengan 
penyerapan tenaga kerja yang solid dan tingkat 
pengangguran yang rendah, tidak berubah dari 

Laju inflasi pada Januari tercatat 0,62% MoM 
atau sebesar 3,25% YoY, lebih rendah dari bulan 
sebelumya di 3,61% YoY dan berada di bawah 
rata-rata inflasi bulanan sebesar 0,71% MoM 
pada periode 2010-2017. Rendahnya inflasi bulan 
Januari salah satunya adalah pengaruh dari high 
base effect dimana pada tahun sebelumnya ada 
kenaikan tarif listrik.

BOND MARKET 
OUTLOOK
The Fed More Confident, Yield Continue to Rise

pernyataan sebelumnya. Namun pernyataan terkait 
dampak badai sudah tidak disebutkan.

Komentar tentang inflasi direvisi, mencerminkan 
kenaikan inflasi akhir-akhir ini. Komentar The Fed 
berubah menjadi inflasi diharapkan untuk “naik 
pada tahun ini” dari sebelumnya “tetap berada di 
bawah 2%”. Ekspektasi inflasi mulai meningkat 
meskipun anggota komite masih menilai tetap 
rendah. Ekspektasi kenaikan inflasi ditopang oleh 
ekspektasi belanja masyarakat dan belanja modal 
perusahaan yang berubah menjadi solid.

Selain itu terlihat adanya komitmen yang tinggi 
dari anggota komite untuk menormalkan kebijakan 
moneter. Komite mengindikasikan kondisi ekonomi 
akan tumbuh dan adanya jaminan untuk kenaikan 
fed fund rate secara bertahap.

Meskipun tidak ada pernyataan yang eksplisit 
mengenai kelanjutan kenaikan suku bunga, namun 
ada sinyal positif bahwa The Fed sedikit lebih 
hawkish dan adanya ekspektasi di pasar bahwa 
kenaikan fed fund rate selanjutnya di bulan Maret.
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Kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi tahun ini 
mulai meningkat setelah harga minyak dunia terus 
merangkak naik yang dapat memicu kenaikan harga 
BBM dalam negeri. Namun dengan kondisi saat ini 
dimana pemerintah hanya mensubsidi BBM jenis 
premium dan solar, kemungkinan dampak terhadap 
kenaikan inflasi lebih minim. Berdasarkan riset 
Mandiri Sekuritas, dampak kenaikan harga BBM 
non subsidi di bulan Januari tidak memberikan 
kejutan pada laju inflasi bulanan, kenaikan harga 
pangan yang lebih banyak memberikan dampak 
pada inflasi Januari.

Selain itu, dengan fokus pemerintah untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat pada tahun ini 
dan ditambah memasuki tahun politik, sepertinya 
kecil kemungkinan adanya kenaikan harga BBM 
non-subsidi, tapi pemerintah perlu mencari jalan 
keluar lain jika harga minyak terus memanas.

Kekhawatiran lain adalah akan adanya pengumuman 
dari pemerintah mengenai perhitungan baru tarif 
listrik yang akan memasukan harga batu bara 
acuan (HBA) ke dalam komponen tarif listrik, yang 
kemungkinan akan diumumkan pada Februari atau 
Maret tahun ini. Di tengah harga batu bara yang 
meningkat, kemungkinan besar jika dimasukan 
ke dalam perhitungan akan membuat tarif listrik 
menjadi lebih tinggi.

Meskipun penyesuaian tarif listrik tersebut hanya 
akan diberlakukan kepada pelanggan non subsidi 
(1.300 VA ke atas), yang mencakup 20% dari total 
pelanggan PLN, tetap akan memberikan dampak 
terhadap inflasi namun tergantung seberapa besar 
kenaikan harga tersebut.

Dengan meningkatnya ekspektasi kenaikan inflasi 
tahun ini semakin mempersempit Bank Indonesia 
untuk menurunkan suku bunga acuan di tahun ini, 
ditambah adanya ketidakpastian dari eksternal 
dimana kemungkinan kenaikan fed fund rate yang 
lebih cepat dari perkiraan awal.

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.

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 salah 
satu 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 oleh 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

Semakin besarnya kemungkinan tindakan 
pengetatan kebijakan moneter di 2018 
oleh AS dan Uni Eropa dapat membuat 

likuiditas di pasar global. 

Dengan meningkatnya ekspektasi 
kenaikan inflasi tahun ini semakin 

mempersempit Bank Indonesia 
untuk menurunkan suku bunga 

acuan di tahun ini.
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Rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
hanya meningkat 5,07% FY2017 bukanlah akhir 
dari segalanya. Dengan pondasi ekonomi yang 
lebih baik dan ditopang adanya event besar dapat 
menjadi momentum akselerasi pertumbuhan 
di 2018. Semakin kokoh fundamental ekonomi 
Indonesia seperti semakin baiknya struktur APBN, 
kualitas infrastruktur yang membaik serta terjaganya 
inflasi, maka ekspektasi pertumbuhan laba bersih 
sebesar 12% berpotensi tercapai. Ditambah 
rencana diterbitkan kebijakan makroprudensial 
pelonggaran LTV sektor properti dan otomotif, 
membuat outlook kelas aset saham tetap positif. 
Kondisi tersebut kami anggap kondisi yang sangat 
mendukung pertumbuhan dengan inflasi dan suku 
bunga yang rendah. Dengan demikian, kami tetap 
berpandangan bullish pada kelas aset saham 
secara jangka menengah dan panjang.

Adanya potensi meningkatnya inflasi setelah 
naiknya harga minyak dunia dan formulasi baru 
perhitungan tarif listrik dapat membuat tekanan 

REKOMENDASI
INVESTASI

pada inflasi pada tahun ini. Selain itu, kekhawatiran 
lebih cepatnya kenaikan fed fund rate di tahun 
ini juga membayangi pasar obligasi domestik. 
Sentimen positif yang ditunggu pasar obligasi 
hanyalah upgrade peringkat kredit dari Moody’s 
dan dimasukannya Indonesia ke dalam Bloomberg 
Global Bond indeks yang dapat memicu aliran 
dana asing yang lebih besar ke pasar obligasi. 
Saat ini Indonesia masih menawarkan real yield 
yang cukup menarik di antara negara-negara 
emerging market lain, seperti India tapi Indonesia 
masih memiliki kelebihan dapat menjaga stabilitas 
inflasi setidaknya hingga saat ini. Namun di tengah 
minimnya sentimen positif untuk pasar obligasi saat 
ini kami berpandangan untuk tetap mengurangi 
porsi obligasi pada portofolio investasi.
Dengan meningkatnya volatilitas baru-baru ini, 
porsi kas dalam portofolio sangat diperlukan untuk 
mengambil kesempatan jika terjadi koreksi yang 
cukup signifikan untuk menambah porsi pada kelas 
aset saham.

Dengan pondasi ekonomi yang lebih baik 
dan ditopang adanya event besar dapat 
menjadi momentum akselerasi pertumbuhan 
di 2018. Semakin kokoh fundamental ekonomi 
Indonesia seperti semakin baiknya struktur 
APBN, kualitas infrastruktur yang membaik 
serta terjaganya inflasi, maka ekspektasi 
pertumbuhan laba bersih sebesar 12% 
berpotensi tercapai.
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REKOMENDASI
PORTFOLIO

Based on Risk Profile Dynamic Model Portfolio
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Pada bulan Februari ini AUD bergerak turun dengan 
range 0.7810-0.8135  seiring dengan kembali 
negatifnya pandangan market terhadap perekonomian 
China sebagai mitra dagang utama Australia, kembali 
koreksinya harga komoditi dan minyak dunia, dan 
positifnya fundamental AS. Pasar merespon negatif 
turunnya penjualan retail serta kembali 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 0.7730-0.8000 pada kurun waktu 
bulan Februari-Maret 2018.

AUD/USD

Pergerakan USD/IDR hingga Februari 2017 naik 
signifikan dengan range antara 13262-13625, USD 
berpotensi kembali tertekan karena investor banyak 
melakukan aksi ambil untung ditengah fokus market 
yang kembali tertuju dengan isu ‘government 
shutdown’. Menjelang tenggat waktu anggaran 
sementara yang disetujui hanya sampai dengan 
tanggal 23 Februari 2018 belum ada kesepakatan 

USD/IDR

antara Trump dengan House of Representative (DPR) 
AS soal anggaran. Indeks yang mengukur kekuatan 
USD terhadap mata uang dunia lainnya turun ke level 
terendah 4 tahun di 89.20

Diperkirakan nilai tukar Rupiah akan berada di rentang 
13,500 – 13,800, pada kisaran bulan Februari-Maret 
ini.

ANALISA 
VALAS

Indikator ekonomi US di awal januari 2018 menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja A.S. non 
farm payrolls (NFP) yang lebih kuat dari bulan sebelumnya di level 200K, data pertumbuhan 
upah stabil di level 0,3% dan data pengganguran di level terendahnya selama 17 tahun 
terakhir di level 4,1%. Statemen yang cukup optimis dari pejabat The Fed, kenaikan upah 
pekerja, dan kuatnya data pertumbuhan lapangan kerja mampu mengalihkan kekhawatiran 
investor terhadap terulangnya government shutdown AS dimana alotnya negosiasi meeting 
budget antara Trump dan Senat yang akhirnya menghasilkan kesepakatan sebesar 300 miliar 
USD. Indeks dolar yang mengukur kekuatan terhadap sekeranjang enam mata uang utama 
sempat menurun signifikan menjadi 88.60, level terlemah dalam 3 tahun terakhir.
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USD/JPY

JPY masih bergerak sangat stabil dalam kurun 
waktu sebulan terakhir dengan range 108.30-111.20 
kondisi geopolitik yang terjadi antara Korut dan US 
masih sebatas ancaman verbal dan dapat diantisipasi 
oleh pasar. BoJ juga memberikan indikasi akan 
tetap berkomitmen menggunakan suku bunga dan 
pembelian aset sebagai alat kebijakan utama untuk 
menghidupkan kembali perekonomian menyebabkan 

JPY berpotensi kembali melemah signifikan untuk 
jangka waktu menengah dan panjang jika masalah 
geopolitik mulai mereda. 

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak 
dengan rentang 105.80-109.30 pada bulan Februari-
Maret 2018.

GBP/USD

Pada bulan Februari ini poundsterling bergerak 
fluktuatif menguat dengan range 1.3780-1.4285 
beberapa pernyataan juga memberikan tekanan untuk 
GBP salah satunya adalah penyataan dari menteri 
luar negeri Inggris Greg Clark yang meragukan 
prospek bisnis dalam negeri setelah Brexit. Disisi 
lain negosiator yang mewakili Uni Eropa memberikan 
pernyataan tidak akan memberikan masa transisi 
untuk Inggris jika kata sepakat tidak kunjung dicapai 

khususnya yang mencakup hak warga Negara. Deficit 
neraca perdagangan Inggris diluar dugaan dirilis 
melebar ke level 13.6 miliar dari sebelumnya di level 
12.5 miliar.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 
1.3650-1.4050 pada kurun waktu bulan Februari-
Maret 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   13500 - 13550   1.2250 - 1.2300   1.3650 - 1.3700   0.7700 - 0.7750   105.50 - 106.00

Expected selling level   13750 - 13800   1.2500 - 1.2550    1.4000 - 1.4050   0.7950 - 0.8000    109.00 - 109.50

Long profit taking    13750 and above 1.2500 and above 1.4000 and above 0.7950 and above 109.00 and above

Short profit taking    13550 and below 1.2300 and below 1.3700 and below 0.7750  and below 106.00 and below 

Long cut loss    1.3400 - 1.3450   1.2150 - 1.2200   1.3550 - 1.3600   0.7600 - 0.7650   104.50 - 105.00

Short cut loss    1.3850 - 1.3900   1.2600 - 1.2650   1.4100 - 1.4150   0.8050 - 0.8100    111.00 - 111.50

Nilai tukar Euro terhadap USD bergerak naik signifikan 
dengan range 1.1918-1.2350 di bulan Januari- 
Februari ini, EUR/USD kembali naik ditengah-
tengah harapan ECB akan mengambil langkah untuk 
memperbarui program pembelian asetnya di awal 
tahun 2018 ini. Faktor ini yang menjadi katalis positif 
untuk EUR disamping tercapainya kesepakatan final 

koalisi pemerintahan di antara partai pemenang 
Pemilu, Partai CDU, Partai CSU dan SPD di Jerman. 

Untuk jangka menengah diperkirakan EUR/USD akan 
cenderung bergerak dalam rentang 1.2250-1.2550 
pada kurun waktu bulan Februari-Maret 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.


