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Bank Sentral AS, The Fed menaikkan tingkat suku   
bunga acuannya sebesar 0,75% atau 75 bps kedalam 
rentang (1,5%-1,75%) pada pertemuan FOMC yang 
berlangsung pada 15-16 Juni lalu. Langkah ini 
dilakukan The Fed dalam komitmennya untuk 
memerangi inflasi di AS yang berdasarkan data IHK 
AS bulan Mei meningkat 8,6% secara tahunan, diatas 
konsensus pasar di Bloomberg sebesar 8,3%, dan 
meningkat jika dibandingkan inflasi bulan April 
sebesar 8,3% secara tahunan.   

Tekanan pada kenaikan inflasi masih terus berlanjut, 
terutama pada harga energi yang meningkat 34,6% 
secara tahunan, kenaikan tertinggi sejak bulan 
September 2005 dan  juga harga makanan yang naik 
10,1% secara tahunan  yang merupakan kenaikan di 
atas 10% untuk pertama kalinya sejak bulan Maret 
1981. Namun, tren inflasi inti (tanpa harga energi dan   
makanan) terlihat mulai melandai ke 6% secara 
tahunan pada bulan Mei, menurun jika dibandingkan 
dengan kenaikan pada bulan April dan Maret 
masing-masing sebesar 6,2% dan 6,5%.  

Sumber: U.S. Bureau of Labor Statistics

Gambar 1: Inflasi AS YoY

Sumber: Bloomberg

Pandangan Pasar

Pada data historis sebanyak 12 kali yang kami 
dapatkan terkait kebijakan The Fed dalam menaikkan 
suku bunga dari tahun 1950an, hanya terjadi satu kali 
di mana pasar saham AS (S&P 500) memberikan 
kinerja rata-rata per tahun negatif pada periode 
1972-1974, yakni pada saat embargo minyak yang 
dilakukan oleh Arab Saudi terhadap AS sehingga 
menyebabkan resesi pada periode 1973-1975.

Gambar 2: Fed  Fund Rate

Langkah pengetatan kebijakan moneter yang lebih 
agresif oleh The Fed dan bank sentral dunia lainya 
meningkatkan ekspektasi risiko resesi global. 
Meskipun pengetatan kebijakan moneter yang lebih 
agresif ini dapat berpotensi mempercepat 
perlambatan ekonomi global sehingga meningkatkan 
risiko terjadinya resesi global dalam waktu setahun 
kedepan. Aksi jual pelaku pasar terlihat terutama di 
semua kelas aset finansial berisiko. Imbal hasil 
obligasi pemerintah AS 10-tahun sempat mencapai 
3,49% dan pasar saham di AS (S&P500) juga 
terkoreksi lebih dari 20% dari level puncaknya diawal 
tahun sehingga memasuki area tren yang bearish 
(penurunan >20%). 
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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.
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Sumber: Bloomberg

Gambar 3: Kinerja Historis S&P 500 Di Tengah 
Siklus Naiknya Suku Bunga The Fed

Sumber: Trust Advisory Services, AIAIM Global Market Outlook

Belajar dari data historis ini, potensi kinerja positif 
dapat diiringi pula oleh volatilitas pasar yang cukup 
tinggi, karena masih adanya ketidakpastian pada 
potensi tingkat laju inflasi dan tingkat laju 
pelambatan ekonomi global ke depannya. Setelah 
ini, para pelaku pasar akan tertuju pada data inflasi 
AS di bulan Juli. The Fed masih akan bertemu 
sebanyak lima kali pada tahun ini yaitu di bulan Juli, 
September, November dan Desember 2022. Saat ini, 
probabilitas kenaikkan 75bps pada pertemuan the 
Fed bulan Juli telah meningkat. Sejauh mana The 
Fed dan bank sentral dunia lainya dalam melakukan 
pengetatan kebijakan moneternya untuk 
mengendalikan inflasi menjadi faktor yang patut 
diperhatikan. 

Dari dalam negeri, prospek pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang lebih resilien saat ini dalam 
menghadapi goncangan pengetatan kebijakan 
moneter global didukung oleh surplus neraca 
dagang yang kuat sebagai net eksportir komoditas 
serta  kuatnya momentum pemulihan pertumbuhan 
ekonomi setelah melewati titik terburuk dari 
pandemi Covid-19. 

Pertumbuhan laba bersih perusahaan yang lebih 
tinggi dari ekspektasi konsensus pasar di 
Bloomberg pada kuartal pertama tahun 2022 dapat 
menjadi validasi yang kuat bahwa pertumbuhan 
ekonomi dan laba emiten dapat terus kontinu lebih 
tinggi dari ekspektasi pasar pada tahun ini. 

Untuk para pemegang polis, diversifikasi eksposur 
alokasi dana investasi yang cermat dapat menjadi 
solusi yang tepat untuk mengurangi dampak risiko 
ketidakpastian dan volatilitas pasar yang terjadi 
terhadap kinerja portfolio dana investasi. 
Diversifikasi kelas aset pada alokasi dana investasi 
juga bertujuan untuk dapat membentuk 
keseimbangan risk-reward serta potensi imbal hasil 
jangka panjang yang konsisten dan resilien. 

  

  


