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Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, kembali 
menaikkan tingkat suku bunga acuan AS sebanyak +25bps 
menjadi 2,5%. Ini merupakan kenaikan yang keempat di tahun 
2018. Sementara itu, Bank Indonesia (BI), mempertahankan 
tingkat suku bunga acuan di 6,0%. Kedua keputusan Bank 
Sentral ini sejalan dengan ekspektasi investor.

Tidak ada kejutan dari keputusan The Fed untuk menaikkan 
suku bunga acuan AS yang keempat kalinya tahun ini, namun 
disisi lain terbuka kemungkinan jalur kebijakan moneter yang 
lebih akomodatif di 2019. Bank Sentral Amerika Serikat (AS), 
The Fed, mengabaikan peringatan Presiden Donald Trump dan 
kekhawatiran investor akan ekonomi AS dengan menaikkan 
suku bunga acuan untuk kali keempat di tahun ini sebanyak 
+25bps menjadi 2,5%. Keputusan ini bukan merupakan kejutan, 
karena investor sudah mengantisipasi besaran probabilitas 64% 
untuk hal ini. Dan, dari hasil pertemuan ini terdapat beberapa 
sinyal kebijakan moneter yang lebih akomodatif dari The Fed 
untuk tahun 2019.

Gubernur The Fed, Jerome Powell, menyoroti ketidakpastian 
yang meningkat akhir-akhir ini mengenai arah dan besaran 
kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019. Pertama, 
The Fed mulai mengisyaratkan mereka mungkin akan mulai 
merubah arah kebijakan moneter AS. The Fed memangkas 
perkiraan jumlah kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019, 
menjadi 2 kali dari sebelumnya 3 kali. 

Kedua, perkiraan median The Fed untuk tingkat suku bunga 
acuan netral AS jangka panjang turun menjadi 2,75% dari 3% 
dalam perkiraan sebelumnya. Proyeksi median untuk tingkat 
suku bunga acuan AS di akhir tahun 2021 berada di 3,1%, turun 
dari 3,4% dalam perkiraan sebelumnya.

Ketiga, The Fed juga menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB 
(Produk Domestik Bruto) AS untuk tahun 2019, dari +2,5% 
menjadi +2,3%. Sementara  untuk tahun 2020 dan 2021 tetap 
tidak berubah pada level +2% dan +1,8%.

Figur 1: Probabilitas kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 
2019 yang diproyeksikan pasar, per tanggal 20 Desember 2018

Sumber: Bloomberg, AIA Investment Research
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pun secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk 
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan 
segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami 
tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat 
dilakukan kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum 
berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada 
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko 
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai 
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk 
mempertahankan tingkat suku bunga acuan Indonesia (7-Day 
Reverse Repo Rate) di 6,0% dalam Rapat Dewan Gubernur 
BI yang terakhir di tahun ini. Tidak berubahnya tingkat suku 
bunga acuan Indonesia di bulan Desember 2018 ini juga 
sesuai dengan ekspektasi pasar, setelah kenaikan yang sudah 
cukup tinggi sebesar +175 bps di tahun 2018 ini. Keputusan ini 
menandakan bahwa BI memiliki pandangan bahwa kebijakan 
moneter AS akan lebih akomodatif di tahun 2019 dan tingkat 
inflasi Indonesia masih cukup rendah dan terkendali. 

Meski demikian, melebarnya defisit neraca perdagangan 
Indonesia masih menjadi risiko dan tantangan bagi BI maupun 
Pemerintah Indonesia yang perlu dicermati saat ini. Terlebih 
setelah defisit neraca perdagangan bulan November 2018 
sebesar USD 2,05 miliar yang jauh lebih besar dari perkiraan 
dan merupakan defisit neraca perdagangan Indonesia yang 
terbesar sejak bulan Juli 2013.
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Wabah baru Coronavirus yang berasal dari Tiongkok telah 

menjangkiti berbagai negara dan menimbulkan sentimen 

negatif di sejumlah pasar saham dunia. Menilik 

pengalaman wabah SARS di 2003, dampak negatif virus 

baru ini diperkirakan relatif terbatas bagi ekonomi 

maupun pasar keuangan Indonesia, terutama jika 

dibandingkan dengan negara-negara Asia bagian utara. 

Dampak juga diperkirakan berlangsung sementara saja 

dan tidak berkepanjangan. 

Sejak kasus pertama kali dilaporkan ke WHO pada 31 

Desember 2019, lebih dari 17.300 pasien telah terinfeksi 

wabah Coronavirus (2019-nCoV) terutama di Tiongkok, 

dan merenggut hingga 360 jiwa.  Dari kasus pertama di kota 

Wuhan, infeksi telah menyebar setidaknya ke 23 negara 

berbeda, meskipun sebagian besar korban jiwa berada di 

negara Tiongkok.

Pasar saham global terkena dampak negatif dari 

mewabahnya virus ini di Tiongkok. Tak hanya korban jiwa, 

namun wabah baru ini juga menginfeksi bursa saham di 

banyak negara. Indeks MSCI Asia ex-Japan yang telah 

menguat +10% dari awal Desember 2019 hingga minggu 

ketiga Januari 2020 terpaksa terimbas aksi jual investor 

setelah adanya wabah Coronavirus ini. Dari 20 Januari hingga 

29 Januari 2020, tercatat indeks MSCI Asia ex-Japan turun 

4% akibat kekuatiran pasar akan dampak Coronavirus ke 

perekonomian.  Dari dalam negeri, tren penurunan IHSG 

dimulai sejak tanggal 20 Januari 2020 ketika penyebaran 

virus ini mulai lebih pesat. IHSG telah turun sekitar -4% dari 

posisi tertinggi di tahun 2020 atau sejalan dengan rata-rata 

bursa regional Asia.

Koreksi yang dialami bursa Asia secara regional lebih dipicu 

oleh ketidakpastian akan durasi waktu penyebaran virus ini 

dan potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional terutama ekonomi Tiongkok. Penyebaran virus 

tentunya akan membatasi kegiatan perekonomian di 

Tiongkok sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan 

ekonomi Tiongkok yang akan berakibat melambatnya 

pertumbuhan ekonomi regional karena tingginya keterkaitan 

aktivitas ekonomi regional terhadap ekonomi Tiongkok. 

Sektor yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata, seperti 

transportasi, restoran, dan hotel, diperkirakan akan terkena 

dampak paling parah.  Indonesia sendiri memiliki ketahanan 

yang lebih baik karena relatif kecilnya sektor pariwisata 

terhadap total PDB Indonesia.

Berkaca dari wabah SARS di tahun 2003 yang berlangsung 

selama kurang lebih 8 bulan, tercatat bursa saham di Asia 

rata – rata terkoreksi sebesar -14%, dimana negara – negara 

yang terdampak langsung seperti China, Hongkong, dan 

Taiwan terkoreksi lebih parah, masing-masin sebesar -18%, 

-18%, dan -17%.  Bursa saham Indonesia sendiri mencetak 

performa yang lebih baik saat itu, dengan koreksi sebesar 

-11%. Pada periode tersebut bursa saham mencapai titik 

terendahnya 2 bulan setelah wabah dan kemudian pulih 

dengan cepat hanya dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan. 

Kemudian sentimen negatif terhadap pasar saham akan 

berbalik positif ketika penyebaran virus ini mulai terkendali 

atau sekitar 5 bulan sejak kasus pertama ditemukan.

Wabah virus kali ini diprediksi akan lebih singkat dan 

memiliki dampak yang lebih kecil terhadap perekonomian 

dibandingkan wabah SARS, dikarenakan respon dari 

pemerintah Tiongkok yang jauh lebih tanggap, berkaca dari 

pengalaman mereka yang telah menangani wabah SARS di 

tahun 2003 silam. Selain itu tingkat kematian Coronavirus 

lebih rendah (2,2%) dibanding SARS (7%). Terakhir, industri 

e-commerce yang lebih besar saat ini berarti tidak semua 

aktivitas ekonomi Tiongkok terhenti.



MARKET FOCUS

INVESTMENT DIVISION PT  AIA FINANCIAL DECEMBER 2018 1/1

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, kembali 
menaikkan tingkat suku bunga acuan AS sebanyak +25bps 
menjadi 2,5%. Ini merupakan kenaikan yang keempat di tahun 
2018. Sementara itu, Bank Indonesia (BI), mempertahankan 
tingkat suku bunga acuan di 6,0%. Kedua keputusan Bank 
Sentral ini sejalan dengan ekspektasi investor.

Tidak ada kejutan dari keputusan The Fed untuk menaikkan 
suku bunga acuan AS yang keempat kalinya tahun ini, namun 
disisi lain terbuka kemungkinan jalur kebijakan moneter yang 

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), 
The Fed, mengabaikan peringatan Presiden Donald Trump dan 
kekhawatiran investor akan ekonomi AS dengan menaikkan 
suku bunga acuan untuk kali keempat di tahun ini sebanyak 
+25bps menjadi 2,5%. Keputusan ini bukan merupakan kejutan, 
karena investor sudah mengantisipasi besaran probabilitas 64% 
untuk hal ini. Dan, dari hasil pertemuan ini terdapat beberapa 
sinyal kebijakan moneter yang lebih akomodatif dari The Fed 

Gubernur The Fed, Jerome Powell, menyoroti ketidakpastian 
yang meningkat akhir-akhir ini mengenai arah dan besaran 
kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019. Pertama, 
The Fed mulai mengisyaratkan mereka mungkin akan mulai 
merubah arah kebijakan moneter AS. The Fed memangkas 
perkiraan jumlah kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 2019, 
menjadi 2 kali dari sebelumnya 3 kali. 

Kedua, perkiraan median The Fed untuk tingkat suku bunga 
acuan netral AS jangka panjang turun menjadi 2,75% dari 3% 
dalam perkiraan sebelumnya. Proyeksi median untuk tingkat 
suku bunga acuan AS di akhir tahun 2021 berada di 3,1%, turun 
dari 3,4% dalam perkiraan sebelumnya.

Ketiga, The Fed juga menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB 
(Produk Domestik Bruto) AS untuk tahun 2019, dari +2,5% 
menjadi +2,3%. Sementara  untuk tahun 2020 dan 2021 tetap 
tidak berubah pada level +2% dan +1,8%.

Figur 1: Probabilitas kenaikan suku bunga acuan AS di tahun 
2019 yang diproyeksikan pasar, per tanggal 20 Desember 2018

Sumber: Bloomberg, AIA Investment Research

MARKET 
FOCUS
INVESTMENT DIVISION

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian atau 
pun secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk 
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan 
segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami 
tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat 
dilakukan kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum 
berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada 
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko 
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai 
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk 
mempertahankan tingkat suku bunga acuan Indonesia (7-Day 
Reverse Repo Rate) di 6,0% dalam Rapat Dewan Gubernur 
BI yang terakhir di tahun ini. Tidak berubahnya tingkat suku 
bunga acuan Indonesia di bulan Desember 2018 ini juga 
sesuai dengan ekspektasi pasar, setelah kenaikan yang sudah 
cukup tinggi sebesar +175 bps di tahun 2018 ini. Keputusan ini 
menandakan bahwa BI memiliki pandangan bahwa kebijakan 
moneter AS akan lebih akomodatif di tahun 2019 dan tingkat 
inflasi Indonesia masih cukup rendah dan terkendali. 

Meski demikian, melebarnya defisit neraca perdagangan 
Indonesia masih menjadi risiko dan tantangan bagi BI maupun 
Pemerintah Indonesia yang perlu dicermati saat ini. Terlebih 
setelah defisit neraca perdagangan bulan November 2018 
sebesar USD 2,05 miliar yang jauh lebih besar dari perkiraan 
dan merupakan defisit neraca perdagangan Indonesia yang 
terbesar sejak bulan Juli 2013.

Disclaimer: 
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian atau pun secara keseluruhan kepada 
pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau 
penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan  segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen 
ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan 
perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat  dilakukan kapan pun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para nasabah disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat 
keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada produk 
unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko 
likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa 
lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.        

MARKET FOCUS

INVESTMENT MARKETING PT AIA FINANCIAL 3 FEBRUARY 2020 2/2

 

Sumber: Franklin Templeton

Sumber: CEIC, Credit Suisse

Dampak Ke Pasar Keuangan. 

Ketidakpastian akan durasi waktu penyebaran virus ini dan 

potensi dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional telah memicu kembalinya risk – off mode, sehingga 

investor cenderung menjauhi asset-aset berisiko seperti 

saham untuk sementara waktu. Hal ini juga menyebabkan 

koreksi yang cukup tajam di pasar saham Indonesia, seiring 

dengan penurunan di pasar saham regional, meskipun 

sebenarnya ekonomi Indonesia relatif lebih kebal dari 

dampak Coronavirus ini dibanding negara regional lainnya. 

Dalam keadaan seperti ini diversifikasi asset menjadi sangat 

penting dan investasi ke unit-link Balanced Fund terutama 

bagi nasabah dengan profil risiko moderat dapat menjadi 

sebuah solusi. Selain itu, investasi berbasis fixed-income juga 

merupakan alternatif yang menarik ditengah meningkatnya 

volatilitas pasar saham karena memiliki imbal hasil yang lebih 

stabil, terutama bagi nasabah dengan profil risiko konservatif. 

Setelah situasi mulai lebih stabil, koreksi tajam ini dapat 

berpotensi menjadi kesempatan baik untuk mulai investasi 

berbasis saham Indonesia kembali, bagi nasabah dengan 

profil risiko yang lebih tinggi, terutama karena valuasi pasar 

saham yang sudah sangat menarik saat ini.

Kinerja Bursa Saham Regional Saat Wabah SARS 2003

Pertumbuhan Ekonomi Regional Saat Wabah SARS 2003


