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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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Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di paruh pertama 
bulan Mei ini disebabkan oleh berita negatif perang dagang antara 
Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang kembali memanas. Hal ini 
diluar ekspektasi pasar, karena sebelumnya diperkirakan akan 
terjadi sebuah kesepakatan dagang antara kedua negara. Investor 
saat ini kembali melihat potensi ketidakpastian yang meningkat 
sebagai dampak dari kondisi terakhir. 

AS menaikkan bea masuk dari 10% ke 25% pada barang-barang impor 
dari Tiongkok senilai USD 200 milyar per tanggal 10 Mei 2019. Hal ini 
diluar perkiraan, karena sebelumnya pasar telah mengantisipasi 
sebuah kesepakatan dagang antara AS dan Tiongkok sehingga 
kenaikan bea masuk ini tidak perlu terjadi. AS memberikan Tiongkok 
waktu 1 bulan ke depan untuk bernegosiasi mengenai hal ini, namun 
bea masuk 25% tetap telah berlaku.

Barang-barang yang terkena dampak ini kebanyakan terkait dengan 
perangkat telekomunikasi, sirkuit komputer dan unit pengolahan. 
Masih ada senilai USD 300 milyar barang-barang ekspor Tiongkok ke 
AS yang belum dikenakan bea masuk, dan terancam akan dikenakan 
bea masuk 25% apabila negosiasi kedua belah pihak tidak berjalan 
dengan baik. 

Figur 1: Potensi dampak kenaikan bea masuk AS terhadap
ekonomi Tiongkok

Sumber: Citi Research

Apakah potensi dampak negatif pada aktivitas ekonomi negara Asia 
termasuk Indonesia? Jika perang dagang ini terus berlangsung tanpa 
sebuah kesepakatan dagang yang positif dalam 1 bulan mendatang, 
aktivitas perdagangan dan ekonomi dunia dapat mengalami 
penurunan. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi 
negara Asia, terutama negara Tiongkok dan beberapa negara Asia lain 
yang merupakan mitra dagang utama Tiongkok. 

Namun demikian, dampak terhadap ekonomi Indonesia diperkirakan 
lebih minim dibandingkan beberapa negara tetangga karena ekonomi 
Indonesia yang lebih berorientasi domestik. Sektor domestik konsumsi 
Indonesia berkontribusi sekitar 58.2% dari total PDB Indonesia di 1Q19.

Saat ini, investor sedang menantikan dampak dari reaksi retaliasi 
Pemerintah Tiongkok sehubungan dengan kenaikan bea masuk dari AS 
ini. Reaksi awal Tiongkok adalah turut menaikkan bea masuk dari 
5-10% ke 5-25% untuk barang-barang impor dari AS senilai USD 60 
miliar, mulai 1 Juni 2019. Ini berpotensi diikuti oleh reaksi kebijakan 
fiskal dan moneter, meskipun masih belum terlihat jelas. 

Figur 2: Retaliasi awal Tiongkok yaitu dengan menaikkan bea masuk 
untuk barang impor dari AS

Sumber: Morgan Stanley

Bagaimana dengan potensi dampak negatif terhadap Rupiah dan 
IHSG? Meskipun dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia 
diperkirakan cukup minim, namun dampak negatif terhadap pasar 
modal sudah terlihat. Nilai tukar Rupiah, IHSG dan Jakarta Islamic 
Index telah melemah sebanyak -1.3% mtd, -6.6% mtd dan -8.2% mtd 
secara berurutan, selama bulan Mei 2019 ini. Penurunan ini dipicu oleh 
arus modal keluar sebesar USD 410 juta dari pasar saham. 
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Kami berpendapat, pelemahan jangka pendek ini dapat menjadi 
kesempatan baik untuk mulai akumulasi posisi portfolio, karena 
prospek IHSG masih menarik dengan potensi pertumbuhan laba 
perusahaan sekitar 10% per tahun. Terlebih setelah pemilihan 
Presiden dan legislatif berjalan kondusif dan Presiden Jokowi terpilih 
kembali sesuai dengan ekspektasi pasar. Kelanjutan dan 
kesinambungan kebijakan dan program Pemerintah dalam 5 tahun 
kedepan akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia 
serta IHSG.

Terlebih lagi, valuasi IHSG sekarang sudah semakin murah di 14.7x P/E, 
yaitu 1 standar deviasi dibawah rata-rata historis 5 tahun. Valuasi PE 
saat ini merupakan titik terendah dalam 1 tahun terakhir dan 
berpotensi untuk rebound menuju rata-rata historis yaitu sekitar 16x 
P/E.

Figur 2: Valuasi IHSG sudah kembali ke 1 standar deviasi di bawah 
rata-rata historikal, yang juga merupakan titik valuasi terendah 
dalam 1 tahun terakhir sebelum akhirnya kembali rebound

Sumber: Bloomberg


