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Solid Base for Better Acceleration
Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diharapkan lebih baik didorong 
oleh membaiknya sektor konsumsi serta telah selesainya beberapa 
proyek infrastruktur yang dapat memberikan multiplier effect.



Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda menjadi nasabah setia 
Commonwealth Bank. Pada kesempatan ini Kami segenap keluarga 
besar Commonwealth Bank ingin mengucapkan Selamat Natal bagi 
Anda yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2018 untuk seluruh 
nasabah setia Kami.

Pada Market Perspective e-Newsletter edisi perdana tahun 2018, Kami 
akan membahas pergerakan pasar keuangan sepanjang tahun 2017 dan 
faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakannya. Pasar saham dan 
obligasi Indonesia telah mencatatkan kinerja yang cukup baik selama 
tahun 2017. Beberapa pengakuan dari lembaga internasional juga 
diraih Indonesia pada tahun lalu seperti kenaikan peringkat menjadi 
investment grade oleh S&P dan kenaikan peringkat menjadi BBB oleh 
Fitch Ratings di akhir tahun lalu. Tentunya ini merupakan salah satu 
hasil atas perbaikan fundamental ekonomi Indonesia selama ini.

Stabilitas makroekonomi saat ini merupakan modal yang baik untuk 
Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi pada tahun 
ini dimana pertumbuhan ekonomi tahun lalu dirasakan masih cukup 
lambat. Beberapa event besar yang akan terselenggara pada tahun 
ini seperti Pildaka serentak di 171 daerah, Asian Games di dua kota 
serta World Bank & IMF Annual Meeting di Bali diharapkan juga akan 
menambah bahan bakar pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dari 
sisi konsumsi baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat.

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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Di 2017 IHSG berhasil ditutup menguat +19,9% 
dengan penutupan di 6.353. Sepanjang tahun 2017 
IHSG dapat dikatakan tidak mengalami koreksi 
signifikan. Dari awal tahun konsisten terus menguat 
hingga puncaknya pada bulan Desember naik 6,78%.

Agenda yang dapat menyebabkan ketidakpastian dari 
pasar global berakhir dengan hasil positif. Pemilihan 
presiden Perancis berakhir dengan terpilihnya 
Emmanuel Macron, tetap mengedepankan persatuan 
Uni Eropa sehingga membuat risiko politik perpecahan 
Uni eropa mereda.

Sementara dari AS, The Fed merealisasikan kenaikan 
suku bunga sebanyak 3x tanpa menyebabkan 
ketidastabilan pada pasar finansial. Laba perusahaan 
AS naik signifikan 11% YoY, sementara tingkat 
pengangguran sangat rendah hanya 4,1%.

Pemerintahan Trump akhirnya berhasil merealisasikan 
janji kampanyenya untuk mereformasi pajak AS, 
terutama pemangkasan pajak korporasi dari 35% 
menjadi 21% yang disambut positif oleh pasar 
finansial.

Dari domestik pertumbuhan ekonomi masih relatif flat 
dibandingkan 2016, dengan kenaikan GDP 5,06% 
pada 3Q17 walaupun consumer confidence menyentuh 
level all time high di 126,4.

Hingga tutup tahun 2017 IHSG membukukan kenaikan 
+19,9% YTD, MSCI World Index naik +20,11%, dan 
MSCI Emerging Market Index naik +34,35% YTD. 
Sementara investor asing keluar dari pasar saham 
sebesar Rp40 triliun.

Total Return Obligasi Indonesia 2017Indeks Global Dalam Periode Uptrend

Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg

Pasar obligasi domestik mencatatkan total return 
+1,63% pada bulan Desember sekaligus menutup 
tahun 2017 dengan total return sebesar +17,67% 
lebih baik dari total return tahun 2016 sebesar +14,0% 
yang tercermin pada kinerja BINDO Index. Sementara 
untuk seri INDON mencatatkan total return +0,63% 
pada Desember atau sebesar +10,83% sepanjang 
2017, relatif sama dengan tahun sebelumnya sebesar 
+10,84%.

Yield SUN 10 tahun berada di posisi 6,32% pada akhir 
Desember turun 19bps sepanjang Desember atau 
turun 165bps sepanjang 2017. Hal yang sama terjadi 
pada seri INDON tenor 10 tahun yang turun sebesar 
4,7bps di Desember dan turun 71,3bps pada 2017 ke 
level 3,57%.

Investor asing tercatat membukukan net-buy sebesar 
Rp170,3 triliun sepanjang tahun 2017, yang merupakan 
akumulasi tahunan terbesar selama 5 tahun terakhir. 
Sementara dari investor domestik, investor dana 
pensiun mencatatkan net-buy kedua terbesar dengan 
catatan Rp110,8 triliun disusul oleh perbankan dengan 
besaran Rp92,2 triliun.

Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia 
mempertahankan tingkat suku bunga 7-day reverse 
repo rate di 4,25% pada RDG BI bulan Desember. 
Level suku bunga acuan saat ini dianggap sudah 
dapat mendukung perbaikan ekonomi Indonesia di 
tengah masih adanya risiko pengetatan kebijakan 
moneter dari negara-negara ekonomi maju dan masih 
rendahnya penyaluran kredit perbankan domestik.

EQUITY MARKET 
REVIEW - 2017

BOND MARKET 
REVIEW - 2017
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Walaupun tahun lalu secara umum bisnis global 
semakin pulih hingga kerap disebut Goldilocks 
ekonomi, namun pemulihan belum benar-benar 
merata. Ketika data-data ekonomi di AS dan Eropa 
telah menunjukkan output yang menjanjikan seperti 
indeks manufaktur yang konsisten menunjukkan 
ekspansi, namun negara-negara di Asia terlihat lebih 
lambat dalam proses pemulihan ekonomi. Terlihat 
bahwa meskipun laba bersih sudah kembali meningkat 
namun belum kembali ke level seperti tahun 2011, 
berbeda dengan  kondisi negara-negara maju.

Namun dengan kondisi kepemilikan investor global 
yang masih underweight di Asia, reformasi kebijakan 
ekonomi dan perbaikan fundamental masih diperlukan. 
Namun valuasi yang masih menarik dibandingkan 
rata-rata historikal membuat investasi di pasar Asia 
menjadi sangat menarik saat ini, ditambah dengan 
ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 
dibandingkan kawasan lain.

Pelaku pasar melihat risiko dari benua Asia di 
tahun ini lebih pada kebijakan ekonomi Tiongkok 
dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan 
ekonomi di benua Asia.

Apabila bicara ekonomi benua Asia maka Tiongkok 
harus selalu berada dalam prioritas utama karena 
ukuran ekonominya yang sangat besar dan bagaimana 
kebijakannya dapat memberi pengaruh besar pada 
negara-negara sekitar dan mitra dagangnya.

New Challenge in 2018

Developed & Emerging Market Earnings Recover

Asset Class Perfomance in 2017

Tahun 2017 berbagai kelas aset di seluruh dunia 
berhasil ditutup dengan hasil memuaskan. Mayoritas 
jenis aset seperti komoditas emas, minyak, 
batubara hingga indeks negara maju, indeks negara 
berkembang, IHSG, obligasi, dan juga primadona 
baru di 2017, Bitcoin mengalami kenaikan signifikan. 
Bahkan untuk IHSG yang mengalami kenaikan sebesar 
+19,9% tergolong rendah jika dibandingkan dengan 
indeks Asia lainnya.

Saat ini para investor mulai menatap bagaimana 
outlook investasi di 2018. Untuk memahami prospek 
yang akan dihadapi tahun ini perlu diperhatikan 
perkembangan ekonomi global dan bagaimana risiko 
yang akan dihadapi. Karena baik tidaknya kondisi 
tersebut dapat memberikan gambaran kinerja investasi 
dalam satu tahun ke depan.

Banyak pelaku pasar yang memandang tahun 2017 
kemarin sebagai salah satu tahun terbaik dalam 
sejarah ekonomi dan investasi. Para pakar ekonomi 
dunia kerap menyebut dengan istilah Goldilocks 
ekonomi yang mengindikasikan kondisi ekonomi 
yang baik dan ideal, tidak terlalu panas (inflasi tinggi) 
namun juga tidak terlalu dingin (resesi). Dengan angka 
pengangguran rendah, suku bunga rendah, namun laju 
pertumbuhan ekonomi sukup solid.

Sementara menghadapi 2018 hampir tidak ada praktisi 
ekonomi yang meyakini kondisi 2017 akan kembali 
berulang. Bukan berarti mereka meyakini bahwa 
investasi akan menjadi negatif, namun memandang 
pasar akan memiliki fluktuasi yang lebih besar dimana 
hal tersebut merupakan hal yang wajar untuk aset 
berisiko seperti saham.

GLOBAL MARKET 
OUTLOOK

Sumber: Bloomberg diolah oleh Commonwealth Bank

Sumber: Blackrock, Reuters 
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Sumber: Fidelity, China Bureau of Statistic

Sumber: Blackrock, Reuters 

China Credit Growth YoY

Risk Factor in 2018

BlackRock US Risk Ratio Still Positive

Berdasarkan outlook 2018 Blackrock, aset manajemen 
terbesar di dunia, risiko akan krisis sistemik seperti 
krisis subprime mortgage di 2008 dapat dikatakan kecil 
kemungkinan terjadinya dengan mempertimbangkan 
data-data ekonomi yang solid dan jauh dari 
overheating.

Risiko lebih besar ada pada potensi de-rating nilai aset. 
Dengan ekonomi global yang menunjukkan pemulihan 
sejak 2 tahun terakhir ditambah besarnya ekspektasi 
multiplier effect dari tax reform AS membuat indeks 
global rally signifikan. Tingginya ekspektasi tersebut 
memberikan risiko apabila output yang keluar gagal 
memenuhi ekspektasi atau terjadi perubahan persepsi 
investor.

Berdasarkan Blackrock US risk ratio dimana 
menggunakan AS sebagai acuan, kondisi psikologis 
investor saat ini tidak berada dalam risiko fase euforia 
seperti ketika tahun 2000 dimana bubble dot com 
terjadi. Fakta positif lainnya menunjukkan di tahun lalu 
kenaikan laba bersih emiten global mampu melampaui 
kenaikan harga sahamnya. Hal ini menunjukkan 
kenaikan tersebut telah terjustifikasi.

Dari Eropa, Bank Sentral Eropa ECB mengindikasikan 
siap memperpanjang fase stimulus moneter apabila 
dipandang perlu. Dengan target inflasi 2%, yang 
berdasarkan riset ECB diperkirakan baru tercapai 
setelah 2019, membuat pasar memandang kebijakan 
pengetatan moneter dari Uni Eropa tidak menjadi 
risiko yang perlu dikhawatirkan.

Sementara pada bulan Mei 2018 akan diadakan 
pemilihan Perdana Menteri baru Italia dengan calon 

Sebagai contoh ketika Tiongkok melakukan reformasi 
kebijakan supply side batubara dengan cara 
mengurangi jam kerja penambang batubara yang 
memberikan dampak naiknya harga batubara hingga 
kembali menyentuh USD100/ton ketika harga minyak 
masih terkonsolidasi di level USD40-50/barel.

Pada 2018 ini pemerintah dan bank sentral Tiongkok 
telah memberikan gambaran arah kebijakan mereka 
di 2018. Fokus mereka saat ini adalah menurunkan 
penyaluran kredit yang berlebihan dimana sudah 
terlihat dalam beberapa waktu terakhir, membuka 
peluang untuk kenaikan suku bunga sebagai salah 
satu solusi untuk mengontrol pinjaman, dan melakukan 
shifting supply reform dari baja dan batubara ke sektor 
semen, pembangkit listrik termal, dan bahan kimia.

Agenda pemerintah dan bank sentral Tiongkok 
memberikan faktor ketidakpastian atas kelanjutan 
investasi yang dilakukan di luar negeri. Saat ini 
Tiongkok telah menjadi kontributor kedua terbesar 
Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia.

terkuat saat ini adalah mantan Perdana Menteri Italia 
Silvio Berlusconi. Pencalonan Silvio disambut cukup 
positif oleh pasar karena kebijakannya untuk tetap 
menjadi bagian dari Uni Eropa.

Selain itu pada bulan Oktober 2018 merupakan batas 
waktu yang diberikan Uni Eropa kepada Inggris 
untuk menyelesaikan kesepakatan keluarnya negara 
tersebut dari Uni Eropa.
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Earning Growth Expectation Based on Consensus

Sumber: Bloomberg diolah oleh Commonwealth Bank

Sumber: Bloomberg 

Baiknya Kinerja IHSG di 2017 Belum Sejalan 
Dengan Ekonomi 

Private Consumption Masih Dalam Tren Turun

Baiknya penutupan IHSG di 2017 dapat dikatakan 
melampaui ekspektasi mengingat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang tidak terlalu memuaskan bila 
dibandingkan ekspektasi di awal tahun. Walaupun 
pemulihan ekonomi Indonesia terlihat lebih lambat 
dari ekspektasi namun tetap berada dalam track yang 
tepat untuk tumbuh lebih baik lagi di 2018.

Terdapat beberapa pencapaian nyata di 2017 
yang dapat menjadi pondasi kuat seperti semakin 
banyaknya ruas jalan tol yang sukses dibangun dan 
diperolehnya credit rating investment grade dari S&P. 

Dengan perbaikan fundamental yang semakin baik di 
2017 ditambah dengan sehatnya iklim perekonomian 
global di 2018, membuat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia berpotensi berakselerasi di 2018.

IHSG berhasil ditutup dengan hasil memuaskan dan 
berhasil ditutup pada level tertinggi dalam sejarah di 
6.355. Kenaikan IHSG yang mencapai 19,9% sejalan 
dengan kenaikan laba bersih IHSG di 2017 yang 
mencapai 20% YoY, lebih baik dari 2016. Kenaikan ini 
terlihat menjadi sangat menarik karena disertai net-
sell asing sebesar Rp40 triliun di 2017. Untuk pertama 
kalinya IHSG tetap mampu mengalami penguatan 
meskipun investor asing tercatat melakukan net-sell 
yang cukup signifikan.

EQUITY MARKET 
OUTLOOK

Pertumbuhan pada sektor riil belum cukup 
memuaskan seperti pasar finansial. Sektor ritel 
mengeluh akan lemahnya permintaan di 2017 lalu. 
Pertumbuhan kredit juga masih lemah hanya tumbuh 
7-8% di bawah ekspektasi awal tahun yang mencapai 
double digit. Ekonomi Indonesia pada 3Q17 hanya 
mampu tumbuh 5,06% di bawah ekspektasi awal 
tahun di 5,2%-5,3%. Konsumsi domestik yang hanya 
mampu tumbuh 4,93% berada di bawah ekspektasi, 
para ekonom awalnya mempertimbangkan suksesnya 
tax amnesty dapat memberikan multiplier effect pada 
perekonomian Indonesia terutama konsumsi.

Pasar memandang terdapat beberapa faktor yang 
membuat sektor ritel tetap lemah dan ekonomi 
tidak bertumbuh sesuai ekspektasi. Pesatnya 
pertumbuhan online membuat shifting kebiasaan 
masyarakat berbelanja. Pendapat lain mengatakan 
kebiasaan masyarakat saat ini mulai beralih dengan 
meningkatkan porsi investasi dan lebih gemar 
menggunakan dananya untuk melakukan traveling 
daripada melakukan konsumsi barang.

Terlepas dari belum cukup meyakinkannya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017, pemerintah 
telah membuat pencapaian nyata yang dapat menjadi 
fondasi ekonomi Indonesia ke depannya. Selama 3 
tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah telah 
sukses membangun 332 km ruas jalan tol baru. Angka 
ini sangat besar apabila dibandingkan pembangunan 
jalan tol Indonesia selama 20 tahun terakhir yang 
hanya mencapai 259 km.
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Realisasi Pembangunan Jalan Tol

Dioperasikannya Kereta Bandara - Sudirman

Sumber: CLSA

Sumber: Litbang Kompas

Selain itu dengan adanya event besar Asian Games 
di pertengahan tahun 2018 membuat pemerintah 
mengebut pembangunan beberapa infrastruktur 
penting. Salah satunya adalah dioperasikannya 
kereta bandara Soekarno-Hatta ke Sudirman. Usaha 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan juga 
perlu disambut positif.

Sementara dengan pondasi yang semakin solid di 
2017 membuat para ekonom memandang ekonomi 
Indonesia berpotensi tumbuh lebih baik di 2018. 
Terdapat beberapa poin yang mendukung pendapat 
tersebut:

Pertama, terjaganya inflasi di 2017 membuat Bank 
Indonesia memiliki kesempatan untuk memangkas 
suku bunga. Bahkan menurut beberapa ekonom, Bank 
Indonesia masih memiliki ruang untuk memangkas 
suku bunga di 2018 ini. Semakin murahnya biaya 
modal membuat pengusaha akan lebih berani 
melakukan ekspansi dan meningkatkan marjin laba 
perseroan.

Kedua, membaiknya harga komoditas. Berdasarkan 
pengalaman sebelumnya perbaikan harga komoditas 
bukan hanya meningkatkan pemasukan negara dari 
royalti dan pajak, namun juga memberikan multiplier 
effect pada konsumsi masyarakat di daerah terutama 
di Sumatera dan Kalimantan. Membaiknya harga 
komoditas terutama batubara pada dua tahun terakhir 
ini, juga telah membuat beban hutang perusahaan 
batubara menjadi lebih sehat.

Dengan demikian perusahaan batubara lebih berani 
meningkatkan modal kerja dan ekspansi, sehingga 
dampaknya dapat memberi kontribusi ekonomi yang 
jauh lebih besar pada daerah tersebut.

Ketiga, adanya beberapa event besar di 2018. 
Diselenggarakannya Asian Games pada Agustus 
2018, yang merupakan event olahraga terbesar Asia 
di dua kota di Indonesia akan mengundang banyak 
wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia dimana 
dapat memberikan kontribusi pada ekonomi dan 
menjadi momentum mempromosikan pariwisata 
Indonesia.

Pilkada serentak yang masa kampanyenya akan 
dimulai pada Februari 2018 juga merupakan salah 
satu katalis yang dapat memberikan kontribusi 
pada perekonomian. Pada momen Pilkada para 
partai pendukung akan mengeluarkan sejumlah 
dana untuk mempromosikan calon-calon terbaiknya 
untuk memenangi pemilihan. Banyaknya dana yang 
dikeluarkan dan perputaran dana memberikan efek 
positif pada ekonomi baik di daerah maupun nasional.

Toll road addition - 332km added in 3 years, 
higher than the 212km between 2004-2014
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Event Besar di 2018

Rally IHSG di 2017 Meninggalkan 
Beberapa Catatan Menarik

Sumber: Berbagai sumber

Kondisi ekonomi global berada pada kondisi yang 
terbaik dalam dekade terakhir. OECD memprediksi 
adanya pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap 
45 negara yang dipantau pertama kali sejak 2007 
dan tidak menandakan adanya overheating. Pada 
saat yang sama, inflasi global juga diperkirakan 
akan meningkat tercermin dari kenaikan inflasi 
negara maju yang naik dari 0,3% di 2015 ke 1,7% 
pada 2017 lalu.

BOND MARKET 
OUTLOOK
Global Recovery Likely To Lift The Yield

Selain itu pada Oktober 2018 juga akan 
diselenggarakan IMF & World Bank Group Annual 
Meeting di Bali yang diperkirakan akan ada 12.000 
hingga 15.000 delegasi dari 189 negara peserta, 1.000 
media internasional serta sekitar 5.000 partisipan dari 
sektor swasta yang akan hadir dalam ajang tersebut.

Jika dilihat dari waktu penyelenggaraannya, di setiap 
kuartal tahun ini akan ada booster pertumbuhan 
ekonomi terutama dari sisi konsumsi karena adanya 
beberapa event besar. Ini merupakan momentum 
yang dapat dijadikan stimulus untuk pertumbuhan 
ekonomi yang lebih cepat dibanding pertumbuhan 
tahun lalu.

Baiknya kinerja IHSG di 2017 memiliki beberapa 
keunikan. Setelah terkoreksi tipis pada Januari 2017 
sebesar -0,5%, selanjutnya IHSG mengalami periode 
kenaikan berturut-turut selama 9 bulan ke depannya. 
Ini merupakan kenaikan berturut-turut terpanjang 
yang pernah terjadi dalam sejarah IHSG.

Selain itu, hal unik lainnya adalah untuk pertama 
kali terjadi ketika investor asing melakukan net-
sell, IHSG tetap mampu terus melanjutkan kenaikan 
yang cukup signifikan. Namun ini juga menunjukkan 
semakin berkurangnya ketergantungan IHSG pada 
investor asing untuk mendorong pergerakan indeks. 
Sebelumnya terdapat paradigma keluar masuknya 
investor asing sebagai katalis naik turunnya IHSG.

Kenaikan IHSG di 2017 sangat besar didominasi oleh 
sektor perbankan. Perusahaan-perusahaan besar 
seperti Bank Mandiri dan BRI dapat naik di atas 30%, 
hal yang dapat dikatakan luar biasa untuk pergerakan 
big cap perbankan.

Walaupun telah mengalami kenaikan yang signifikan, 
outlook perbankan di 2018 masih tetap sangat baik. 
Dengan suku bunga pinjaman yang perlahan terus 
turun potensi semakin meningkatnya pertumbuhan 
kredit semakin besar sehingga pendapatan perbankan 
juga dapat meningkat.

Sektor lain yang cukup menarik di 2018 adalah 
sektor konsumsi. Event Pilkada serentak dan Asian 
Games di pertengahan tahun dapat menjadi katalis 
meningkatnya konsumsi setelah mengalami tren 
menurun dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih 
dengan kebijakan pemerintah untuk menambahkan 
subsidi langsung melalui program keluarga harapan 
dapat meningkatkan daya beli masyarakat kurang 
mampu. Dengan consumer confidence Indonesia saat 
ini berada di level tertinggi serta harga komoditas yang 
telah pulih dapat menjadi momentum membaiknya 
sektor konsumsi di 2018.

Sinkronisasi pertumbuhan ekonomi global ditunjang 
dengan usaha pemerintah membangun pondasi yang 
baik, maka tahun 2018 dapat menjadi momentum 
untuk ekonomi dan IHSG bergerak selaras dan lebih 
baik lagi.



Market Perspective | Wealth Management Newsletter | Januari 2018 | 7

Sumber: Moody’s

Selective on High Yield Bond

Moody’s Rating History

Fitch Upgraded, Moody’s Next

Perbaikan ekonomi negara maju akan direspon oleh 
pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral-
nya. AS dan Eropa salah satu contohnya, meski 
perlahan namun sudah memulai untuk melakukan 
pengetatan terhadap kebijakan moneternya.

Hal tersebut otomatis akan berimbas terhadap 
naiknya yield obligasi global. Pada tahun 2017 
sendiri yield global bergerak bervariasi seperti 
yield 10 tahun UST (AS) turun 3,9bps ke 2,4%, 
Bund (Jerman) naik 22bps ke 0,42% sementara 
JGB (Jepang) naik 0,2bps ke 0,04%. Mayoritas 
ekonom sepakat bahwa yield global diprediksi akan 
melanjutkan kenaikannya seiring dengan perbaikan 
ekonomi global dan pengetatan kebijakan moneter.

Di tengah ekspektasi naiknya yield global, namun 
dari sudut pandang pengelolaan portofolio, 
instrumen pendapatan tetap akan masih menjadi 
pilihan dari sebuah portofolio. Menurut laporan 
Blackrock, Indonesia dan India adalah salah satu 
negara yang masih menawarkan yield yang tinggi 
namun terus mengalami perbaikan fundamental 
ekonominya. Ini dapat diartikan bahwa pasar 
obligasi Indonesia masih belum kehilangan pamor 
di mata investor asing. Ini terjustifikasi dengan 
berhasilnya pemerintah Indonesia melakukan 
penerbitan tiga seri global bonds senilai USD4 miliar 
pada akhir tahun 2017 lalu yang merupakan salah 
satu penerbitan terbesar yang pernah dilakukan 
pemerintah Indonesia.

Dari komposisi jenis investor terlihat bahwa hampir 
50% yang membeli adalah manajer investasi dan 
berasal dari AS. Ini menunjukan bahwa Indonesia 
masih menjadi pilihan bagi investor asing untuk 
menaruh dana kelolaannya dalam bentuk obligasi 
pemerintah Indonesia.

Menutup tahun 2017, Indonesia diberikan hadiah 
dari Fitch Ratings berupa kenaikan peringkat 
kredit menjadi BBB/stabil dari BBB-/positif. 
Fitch memberikan kenaikan peringkat Indonesia 

berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia 
dianggap tahan terhadap guncangan eksternal 
dalam beberapa tahun terakhir yang didukung oleh 
kebijakan makroekonomi yang berorientasi kepada 
stabilitas ekonomi. Selain itu, reformasi struktural 
oleh pemerintah membuahkan perbaikan lingkungan 
berbisnis di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia serta utang pemerintah terhadap PDB 
masih lebih baik dibanding rata-rata negara dengan 
peringkat BBB.

Setelah tahun 2017 Indonesia diberikan kenaikan 
peringkat oleh dua lembaga pemeringkat 
internasional (S&P dan Fitch), di tahun ini Indonesia 
masih menyisakan potensi kenaikan peringkat dari 
Moody’s yang saat ini memberikan peringkat Baa3/
positif. Sebelumnya pada 8 Februari 2017 Moody’s 
menaikan outlook peringkat Indonesia dari stabil ke 
positif. Jika dilihat dari historis periode penerbitan 
laporan oleh Moody’s bervariasi antara 3 hingga 17 
bulan dengan rata-rata 11 bulan. Dengan demikian 
ekspektasi Moody’s akan menerbitkan laporan 
berikutnya adalah sekitar bulan Januari 2018 
hingga Juli 2018.
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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. 

RISK 
TO WATCH

Tahun 2017 merupakan tahun yang baik untuk 
Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, 
tercermin dari pengakuan dua lembaga pemeringkat 
internasional yang menaikkan peringkat Indonesia 
tahun lalu. Ini merupakan modal bagi Indonesia 
untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang 
lebih baik pada tahun ini.

Porsi kepemilikan asing di SBN pun ikut merangkak 
naik sepanjang 2017 yang mencatatkan net-buy 
sebesar Rp170 triliun, naik dari Rp137 triliun di 
tahun 2016. Ini juga merupakan inflow terbesar 
sepanjang sejarah. Sepanjang 2017 investor 
asing hanya mencatatkan satu bulan outflow 
pada Oktober 2017 sebesar Rp23 triliun namun 
dilanjutkan dengan inflow Rp34 triliun di bulan 
selanjutnya.

Diperkirakan investor asing masih akan terus 
masuk ke pasar obligasi Indonesia. Selain cerita 
mengenai derasnya inflow yang akan terjadi pasca 
status full investment grade Indonesia, yang belum 
terlihat signifikan pada tahun lalu. Ditambah lagi 
dengan adanya potensi Indonesia masuk dalam 
Bloomberg Global Bond Index dengan bobot 
0,23% yang kemungkinan akan diumumkan pada 
kuartal pertama tahun ini. Mengutip analis Goldman 
Sachs Group Inc yang memprediksi akan adanya 
tambahan dana masuk sebesar USD4-5 miliar 
atau setara dengan Rp54-67,5 triiun jika benar 
Bloomberg merealisasikan rencananya.

Ini merupakan sentimen yang positif untuk pasar 
obligasi Indonesia yang meski dalam dua tahun 
terakhir telah mencatatkan total return yang cukup 
tinggi. Kondisi ini pun ditopang oleh stabil dan 
rendahnya inflasi serta nilai tukar rupiah yang 
cukup stabil di tengah menguatnya nilai tukar dollar 
AS terhadap seluruh mata uang global.

Arus Dana Asing Diprediksi Berlanjut Foreign Investor Fund Flow

Sumber: DJPPR
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Tahun 2017 merupakan tahun yang 
baik untuk Indonesia dalam menjaga 

stabilitas ekonomi, tercermin dari 
pengakuan dua lembaga pemeringkat 

internasional yang menaikkan peringkat 
Indonesia tahun lalu.



Market Perspective | Wealth Management Newsletter | Januari 2018 | 9

Pada 2018 ini laba bersih IHSG diproyeksikan akan 
bertumbuh 12%. Sementara ekonomi Indonesia 
diproyeksikan tumbuh 5,3%-5,4%, jauh lebih 
baik dari 2017 yang masih relatif flat yang hanya 
tumbuh di 5,0%-5,1%. Tahun 2018 kondisi pasar 
global berada dalam fase Goldilocks ekonomi, 
kondisi yang sangat mendukung pertumbuhan. 
Sementara dari domestik, 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 masih adanya ruang untuk 
Bank Indonesia memangkas suku bunga serta 
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.

Berdasarkan APBN 2018 inflasi Indonesia 
diperkirakan akan mengalami turun ke level 3,5% 
namun nilai tukar rupiah akan terdepresiasi ke 
level Rp13,500. Mengingat dua faktor tersebut 

REKOMENDASI
INVESTASI

merupakan salah satu indikator yang penting 
dalam pergerakan pasar obligasi, kami menilai 
bahwa tahun 2018 pasar obligasi kemungkinan 
masih akan memberikan total return positif meski 
besarannya tidak sebesar dibanding tahun lalu. 
Faktor yang dapat menghambat penurunan yield 
lebih lanjut lebih karena faktor global dibanding 
faktor domestik, dimana adanya rencana 
pengetatan kebijakan moneter dari beberapa bank 
sentral negara maju. Potensi return pada tahun ini 
diprediksi akan lebih besar dari aset kelas saham 
dibanding obligasi dengan mempertimbangkan 
perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan 
demikian kami berpandangan netral terhadap kelas 
aset obligasi dan tetap merekomendasikan aset 
kelas obligasi tetap ada pada portofolio namun 
dengan komposisi yang lebih kecil.

Di tengah potensi yang cukup menjanjikan dari 
kelas aset saham, kami merekomendasikan 
porsi yang lebih kecil untuk posisi kas di dalam 
portofolio untuk diinvestasikan ke dalam aset yang 
lebih berisiko. Porsi kas di dalam portofolio akan 
digunakan sebagai strategi taktikal yang digunakan 
“senjata” jika adanya koreksi yang cukup signifikan 
untuk menambah porsi kelas aset saham.

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.

Pada 2018, laba bersih 
IHSG diproyeksikan akan 
bertumbuh 12%. Ekonomi 
Indonesia diproyeksikan 
tumbuh 5,3%-5,4%.
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Based on Risk Profile Dynamic Model Portfolio

REKOMENDASI
PORTFOLIO
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Pada bulan Januari ini AUD bergerak naik signifikan 
dengan range 0.7639-0.8029 seiring dengan 
kembali optimisnya pandangan market terhadap 
perekonomian Australia dan China, naiknya harga 
komoditi dan minyak dunia, dan melemahnya USD. 
Pasar merespon positif data tenaga kerja Australia 
serta laporan pertumbuhan ekonomi China yang 
dirilis di 6,8%. Outlook kenaikan suku bunga untuk 
RBA diprediksi bisa terjadi paling cepat di akhir tahun 

2018, Proyeksi ini lebih optimistis dibandingkan 
sebelumnya. 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 0.7850-0.8090 pada kurun waktu 
bulan Januari-Februari 2018.

AUD/USD

Pergerakan USD/IDR hingga Januari 2017 turun 
signifikan dengan range antara 13317-13606 pada 
bulan Desember the FED kembali menaikkan suku 
bunga namun setelah itu USD kembali tertekan 
karena investor banyak melakukan aksi ambil untung 
ditengah fokus market yang tertuju dengan isu 
‘government shutdown’. Menjelang tenggat waktu 
tanggal 19 Januari 2018 belum ada kesepakatan 

USD/IDR

antara partai Demokrat dan Republik soal anggaran. 
Disamping itu juga pergerakan USD sempat terganggu 
adanya isu pemerintah China akan memperlambat 
atau menghentikan pembelian US treasury.

Diperkirakan nilai tukar Rupiah akan berada di rentang 
13,200-13,450, pada kisaran bulan Januari-Februari 
ini.

ANALISA 
VALAS

Indikator ekonomi US di awal januari 2018 
menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja 
A.S. non farm payrolls (NFP) yang lebih 
lambat. Statemen yang cukup optimis dari 
pejabat The Fed dan kenaikan upah pekerja 
mampu mengalihkan kekhawatiran investor 
terhadap data NFP. Indeks dolar yang 
mengukur kekuatan terhadap sekeranjang 
enam mata uang utama menurun signifikan 
menjadi 90.10, level terlemah dalam 3 tahun 
terakhir.

Jumlah serapan tenaga kerja non pertanian 
A.S. meningkat 148.000 pekerjaan di bulan 
Desember, setelah melonjak 252.000 di 
bulan November, menurut estimasi Ekonom 
diperkirakan kenaikan di bulan Desember 
akan berada di level 190.000. Namun upah 
pekerja Desember naik 0,3%, melebihi 
kenaikan November yang hanya 0,1%.  
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USD/JPY

JPY masih bergerak sangat stabil pada bulan 
Desember-Januari ini dengan range 110.20-113.60 
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 109.80-112.30 pada bulan Januari-
Februari 2018.

GBP/USD

Pada bulan Desember-Januari ini poundsterling 
bergerak fluktuatif menguat dengan range 1.3308-
1.3942 dipicu oleh pernyataan dari menteri keuangan 
Belanda dan Spanyol telah sepakat untuk membantu 

memudahkan tercapainya beberapa hal yang ingin 
disepakati dalam negosiasi Brexit. Diperkirakan GBP/
USD akan bergerak dalam rentang 1.3710-1.4030 
pada kurun waktu bulan Januari-Februari 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   13.200 - 13.250   1.2000 - 1.2050   1.3700 - 1.3750   0.7850 - 0.7900   109.50 - 110.00

Expected selling level   13.400 - 13.450   1.2300 - 1.2350    14000 - 1.4050   0.8050 - 0.8100    112.00 - 112.50

Long profit taking    13.400 and above 1.2300 and above 1.4000 and above 0.8050 and above 112.00 and above

Short profit taking    13.250 and below 1.2050 and below 1.3750 and below 0.7900  and below 110.00 and below 

Long cut loss    13.100 - 13.150   1.1900 - 1.1950   1.3600 - 1.3650   0.7750 - 0.7800   108.50 - 109.00

Short cut loss    13.500 - 13.550   1.2400 - 1.2450   1.4100 - 1.4150   0.8150 - 0.8200    113.00 - 113.50

Nilai tukar Euro terhadap USD bergerak naik signifikan 
dengan range 1.1739-1.2323 di bulan Desember-
Januari ini, EURUSD kembali naik setelah ECB 
menyatakan akan kembali mempertimbangkan untuk 
mengkaji kembali program pembelian asetnya di awal 
tahun 2018 ini. Faktor ini yang menjadi katalis positif 
untuk EUR disamping pelemahan USD itu sendiri. 

Inflasi di 19 negara Zona Euro pada tingkat tahunan 
dilaporkan turun di level 1,4% di bulan Desember dari 
1,5% di bulan November. 

Untuk jangka menengah diperkirakan EUR/USD akan 
cenderung bergerak dalam rentang 1.2000-1.2360 
pada kurun waktu bulan Januari-Februari 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.


