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Bursa Indonesia turun 10.75% minggu ini, terseret
langkah WHO yang mendeklarasikan corona sebagai
pandemi dan kejatuhan harga minyak dunia. Perang
harga minyak oleh Arab Saudi & Russia menambah
ketidakpastian di pasar yang sudah terpapar dampak
corona. Namun, pemerintah berbagai negara telah
menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak
virus dan pelemahan harga minyak ke ekonomi.
Bursa Indonesia pada dalam seminggu (9-12 Maret)
turun 10,75%, sejalan dengan pelemahan bursa regional
dan global, dengan sentimen negatif masih mewarnai
dalam beberapa hari selanjutnya. Pasar global
terguncang akibat dua hal, yaitu keputusan Organisasi
Kesehatan Dunia WHO yang mengkategorikan Covid-19
sebagai pandemi, dan penurunan dalam dari harga minyak
dunia akibat tidak tercapainya kesepakatan dalam rapat
OPEC+. Pada 9 Maret harga minyak mentah Brent terjun
24% menjadi USD34,36/barel, sedangkan indeks AS S&P
500 jatuh hampir 8%.
WHO akhirnya menyatakan Covid-19 sebagai pandemi,
setelah penyakit itu menyebar ke 114 negara dengan
korban melebihi 4600 jiwa. Dalam dua minggu terakhir,
jumlah kasus di luar Tiongkok telah naik 13 kali, dan jumlah
negara terdampak naik tiga kali lipat. Hingga 12 Maret,
jumlah kasus Covid-19 adalah 126 ribu, dengan jumlah
yang sudah sembuh sebanyak 68 ribu orang.
Perubahan status dari wabah ke pandemi ini salah satunya
akibat penilaian WHO bahwa negara-negara masih kurang
serius dalam menanggulangi penyebarannya. Hal ini
berarti peningkatan status berpotensi membuat semua
negara berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19
namun usaha yang sama tersebut akan memicu
perlambatan ekonomi.
Menurut catatan Bank Dunia, biaya tahunan untuk pandemi
moderat dan parah adalah sekitar USD70 miliar, atau 0,7%
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dari pendapatan dunia. Wabah SARS pada 2002-03
lalu, yang menginfeksi hanya sekitar 8000 jiwa,
menimbulkan dampak senilai USD50 juta ke ekonomi
global. Meskipun memiliki tingkat kematian yang lebih
rendah, coronavirus berpotensi memiliki dampak yang
lebih bsar sebab porsi ekonomi Tiongkok lebih besar
dari 17 tahun lalu.
Sementara itu pada rapat OPEC+ minggu lalu (6/3),
Rusia menolak mendukung OPEC dalam memangkas
produksi minyak lebih dalam kala permintaan turun
akibat dampak coronavirus pada aktivitas ekonomi.
Arab Saudi dan Rusia kemudian mengatakan akan
menambah produksi setelah berpisah dari aliansi pada
hari Jumat (6/3), yang dilanjutkan dengan keputusan
Arab Saudi untuk memangkas harga ekspornya.
Dalam tiga tahun terakhir OPEC bersama Rusia dan
negara produsen minyak lain, atau disebut OPEC+, telah
bekerja sama untuk mengatur pasokan minyak. Hal
tersebut berarti kejadian ini diluar perkiraan pasar dan
memicu kepanikan.
Keputusan Arab Saudi dan Rusia semakin menambah
tekanan pada harga minyak dunia yang sudah melemah
akibat dampak coronavirus. Sebelumnya, harga minyak
Brent telah turun drastis ke USD34/barel dari
USD66/barel di awal tahun. Badan Energi Internasional
(IEA) memprediksi permintaan minyak di 2020 akan
berkurang sebesar 90.000 barel perhari, untuk pertama
kalinya sejak 2009.
Pengaruh penurunan harga minyak terhadap ekonomi
Indonesia relatif negatif karena akan menghasilkan
pendapatan yang lebih rendah dan menambah tekanan
pada harga komoditas seperti CPO dan Batubara.
Sebagai catatan, Indonesia adalah net importir minyak
dan eksportir batu bara dan CPO.
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Gambar 1: Komposisi Sektor Energi Terhadap Neraca Dagang

kasus Covid-19 terbanyak di luar Tiongkok, sudah
menyiapkan dana stimulus masing-masing sebesar
KRW11,7 triliun dan EUR3,6 miliar.
Dari dalam negeri, BI memangkas suku bunga acuan dan
diikuti oleh pemerintah yang menyiapkan anggaran
sebesar Rp 10,3 triliun untuk mendorong belanja
konsumen dan merevitalisasi industri pariwisata. Selain
itu pemerintah juga mempercepat pencairan dana desa
pada semester pertama 2020.

Sumber: Morgan Stanley, CEIC, KCS, Schroders
Gambar 2: Pergerakan harga minyak, batu bara, dan CPO

Pemerintah juga akan menyediakan insentif pajak untuk
meniadakan Pph 21, Pph 22 dan Pph 25 untuk 19 sektor
selama 6 bulan kedepan. Besaran insentif pajak ini
diperkirakan setara dengan 0.26% PDB Indonesia yang
diharapkan bisa memberikan pendapatan tambahan
untuk rakyat kelas menengah dan bawah dan bisa
membantu dalam perputaran modal kerja untuk
perusahaan yang terkena dampak dari Covid-19.
Bagaimana Dampaknya Ke Bursa Indonesia?

Sumber: Bloomberg

Jika hanya melihat neraca transaksi berjalan, harga
minyak yang rendah berarti impor minyak yang lebih
kecil dan positif untuk neraca. Namun jika harga batu
bara dan CPO juga turun, maka dampak positif tersebut
akan hilang ketika ekspor batu bara dan CPO melemah.
Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setiap
perubahan 1% dalam harga minyak dapat
mempengaruhi 0,21% dari pertumbuhan penerimaan
pajak Indonesia atau sekitar Rp3,3 triliun dari
pendapatan pajak.
Kabar terbaru, Amerika Serikat melarang turis dari
Eropa untuk masuk ke negaranya sebagai langkah
meredam penyebaran Covid-19. Larangan ini
berbarengan dengan upaya lain untuk meredam dampak
ekonomi corona, seperti penghapusan pajak bagi
individu dan bisnis yang terdampak corona serta
penyediaan pinjaman lunak ke UMKM di wilayah
terdampak, efektif segera.

Penurunan di awal minggu ini membuat valuasi IHSG
sangat rendah, 12 ,5x P/E, mendekati level terendah 10
tahun di angka 11x P/E. Penurunan kali ini secara sepintas
mirip kejadian di pertengahan 2015, ketika penurunan
perekonomian Tiongkok dan penurunan harga minyak
membebani bursa global. IHSG pada Agustus 2015
sempat menyentuh P/E 12,7x, dari awal tahun 2015 di
kisaran 16x. Kala itu IHSG membutuhkan waktu tiga bulan
untuk kembali ke level PE 16x
Outlook Perekonomian. Peningkatan ketidakpastian
ekonomi tersebut membuat investasi di unit link Balanced
Fund menjadi pilihan, terutama bagi investor dengan
profil risiko konservatif. Namun, valuasi yang menarik di
pasar saham juga menjadikannya peluang emas untuk
mulai masuk setelah situasi mulai stabil, terutama bagi
nasabah dengan profil risiko agresif yang memiliki horizon
investasi jangka panjang.

.

Banyak negara lain juga mulai memberikan stimulus
ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal ataupun moneter.
Korea Selatan dan Italia misalnya, dua negara dengan
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Gambar 3: Perbandingan Valuasi PE Bursa Regional

Sumber: Bloomberg
Gambar 4: Valuasi PE IHSG 10 tahun terakhir

Sumber: Bloomberg

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun
secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk
penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi 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 Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja.
Investasi pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi 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.

INVESTMENT MARKETING PT AIA FINANCIAL 13 MARCH 2020

3/3

