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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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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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Kinerja pasar keuangan global menjelang akhir kuartal 

pertama di tahun 2022. Sentimen negatif banyak menerpa 

pasar keuangan global sepanjang tahun berjalan hingga 

penghujung kuartal pertama 2022, dimana indeks MSCI 

World -11,3%, indeks MSCI Asia ex-Japan -17,5% dan MSCI 

Emerging Market -16,7% YTD. Kinerja subdana unit-link 

offshore AIA juga turut terimbas mengikuti gejolak pasar 

keuangan dunia. Kekhawatiran atas meningkatnya angka 

inflasi global dan eskalasi tensi geopolitik di Eropa menjadi 

sentimen yang memanaskan pasar keuangan baru-baru ini.

Sumber: Bloomberg

Grafik 1: Kinerja Pasar Saham Global

dihadapkan dengan kondisi yang unik, mengendalikan inflasi 

sekaligus menjaga momentum pemulihan tanpa 

mengganggu daya beli yang masih rapuh karena dua tahun 

pandemi. 

Data inflasi AS terakhir yang tercermin pada indikator Indeks 

Harga Konsumen AS di bulan Februari lalu masih 

terakselerasi 7,9% YoY, angka tertinggi sejak bulan Januari 

tahun 1982. Begitu juga di Eropa dan juga Britania Raya, 

masing-masing mencatatkan rekor pertumbuhan pada 

angka inflasinya masing-masih 5,8% dan 5,4%. 

Oleh karena itu, ekspektasi pelaku pasar pada kebijakan 

bank sentral yang lebih agresif di tahun 2022 turut 

memberikan tekanan pada pasar finansial baik di pasar 

saham dan juga obligasi. Menurut catatan dari pertemuan 

Federal Reserve yang terakhir, Federal Reserve akan segera 

menghentikan program pembelian asetnya (tapering) pada 

akhir bulan Maret ini dan diikuti dengan beberapa kali 

kenaikan suku bunga setelahnya. Selain itu, para petinggi 

Bank Sentral AS (FOMC) juga turut memberikan sinyal untuk 

segera mengurangi aset yang dibelinya dalam dua tahun 

belakangan dalam neracanya.

Pandangan Bank Sentral AS yang lebih hawkish turut 

meningkatkan keyakinan para pelaku pasar bahwa langkah 

pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif akan mulai 

berlaku di tahun ini. Hal ini tentunya sangat lekat dengan 

aset-aset beresiko seperti saham. Para pelaku pasar mulai 

mencerna bahwa likuiditas yang melimpah di tahun lalu tak 

lagi menjadi booster kenaikan kelas aset beresiko. Terlebih, 

pada saham-saham yang sensitif dengan suku bunga yang 

lebih tinggi seperti saham-saham teknologi/growth stocks.

Dengan ekspektasi tingkat suku bunga yang lebih tinggi 

kedepan tentunya turut mengubah pandangan para pelaku 

pasar terhadap valuasi harga saham yang dianggap sebagai 

growth stocks. Dengan demikian harga-harga saham yang 

Pasar keuangan menutup tahun 2021 dan mengawali tahun 

2022 dengan kekhawatiran munculnya varian virus Covid-19 

Omicron, namun hal tersebut juga diiringi dengan jumlah 

vaksinasi global dan booster vaksinasi yang terus meningkat 

di seluruh dunia. Hal tersebut turut mendorong optimisme 

pembukaan kembali seluruh kegiatan masyarakat secara 

bertahap yang dapat turut berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi global dan juga pendapatan korporasi. Kondisi 

gangguan pasokan global pun juga diharapkan membaik 

seiring langkah-langkah normalisasi yang dilakukan para 

pembuat kebijakan di seluruh dunia. 

Di sisi lain, para pelaku pasar juga terus mengikuti 

perkembangan kebijakan yang akan diambil oleh bank 

sentral negara-negara maju di dunia. Perkembangan saat ini 

yang cukup menarik, dimana para bank sentral dunia 
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dianggap growth stocks pun mengalami konsolidasi. 

Saham-saham growth stocks umumnya lekat dengan 

saham-saham yang ada di sektor teknologi. Di satu sisi, 

tentunya dengan pandangan inflasi dan tingkat suku bunga 

yang lebih tinggi para pelaku pasar dengan wajar akan 

meminta imbal hasil yang juga lebih tinggi ditengah naiknya 

resiko ketidakpastian.  

Kombinasi hal-hal diatas menimbulkan kekhawatiran pada 

para pelaku pasar yang turut memberikan tekanan pada 

pasar finansial secara luas, baik pasar saham dan juga 

obligasi, tercermin dari terkoreksinya pasar saham global dan 

juga naiknya imbal hasil US-Treasury. Kekhawatiran 

bertambah memasuki awal bulan Maret dengan adanya 

konflik antara Rusia dan Ukraina yang juga membebani 

kinerja pasar finansial. 

pertumbuhan namun lebih condong pada pengendalian 

harga serta inflasi yang persisten. Selain itu juga, adanya 

ketakutan akan sejarah yang berulang dimana kebijakan 

bank sentral AS yang lebih agresif berujung pada resesi 

ekonomi. Sehingga hal tersebut meningkatkan resiko yang 

melekat pada volatilas harga aset beresiko seperti saham 

dan juga obligasi. Inflasi yang naik diikuti dengan suku bunga 

yang lebih tinggi pada dasarnya memiliki korelasi yang 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2: Obligasi Pemerintah AS – 10 Tahun 

Pandangan Pasar

Saat ini pelaku pasar mengalihkan fokusnya pada dua hal 

yang kami pandang masih akan menimbulkan fluktuasi di 

pasar secara luas. Yang pertama adalah perkembangan 

konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimana 

negara-negara barat mulai menerapkan sanksi-sanksi yang 

berat terhadap Rusia sebagai aksi solidaritas. Sanksi-sanksi 

yang diterapkan saat ini difokuskan untuk memberikan 

tekanan pada ekonomi Rusia dengan harapan dapat 

mendisrupsi kemampuan Rusia dalam membiayai agresi 

militernya di Ukraina. Embargo terhadap minyak dan gas 

bumi dari Rusia sudah diterapkan oleh AS dan sekutunya 

Britania Raya baru-baru ini. 

Potensi terganggunya pasokan komoditas energi seperti 

minyak mentah, gas bumi turut serta mendorong kenaikan 

harga “emas hitam” yang mulai ditinggalkan kembali menjadi 

pilihan  sumber energi. Harga batu bara pun mulai terkerek 

naik akibat naiknya permintaan. 

Kedua, kekhawatiran pelaku pasar yang meningkat 

dikarenakan oleh kebijakan Federal Reserve yang beralih 

dan dipandang tidak lagi fokus dalam menopang 

Grafik 3: Harga Komoditas Energi

Melihat koreksi yang terjadi saat ini para pemegang polis 

diharapkan untuk tetap tenang dan melihat kembali tujuan 

investasinya serta profil risiko yang dimiliki. Momentum ini 

dapat dilihat sebagai momentum yang tepat untuk menilik 

kembali peluang pada pasar saham dan obligasi global.  

Alternatif pilihan investasi subdana offshore dalam mata 

uang USD serta strategi alokasi investasi yang cermat dapat 

menjadi pilihan saat ini. Prinsip investasi dollar-cost 

averaging dapat diterapkan untuk mengurangi dampak 

fluktuasi harga yang terjadi sekaligus mengoptimalkan 

risk-reward terhadap hasil investasi jangka panjang 

nasabah.

Kinerja dan Prospek Subdana Unit Link Offshore AIA 

CYTD 1 Yr 3 Yrs
USD Prime Multi Asset Income Fund 6.09$           -4.44% -3.85% 2.27%
USD Advanced Balanced Fund 1.37$           -9.19% N/A N/A
USD Advanced Conservative Fund 0.53$           -7.89% N/A N/A
USD Global Growth Opportunity Equity Fund 45.71$         -11.47% -4.98% 4.96%
USD Prime Emerging Market Equity Fund 67.98$         -13.24% -18.45% 7.22%
USD Prime Global Equity Fund 65.37$         -7.40% 4.67% 9.19%
USD Prime Greater China Equity Fund 19.19$         -7.68% -20.64% N/A
USD Advanced Adventurous Fund 1.23$           -10.49% N/A N/A

ILP FUND
 AUM

 (in Million) 

Return (NAV)

USD Global Growth Opportunity Equity Fund

Kinerja subdana offshore USD Global Growth Opportunity 

Equity Fund turut mengikuti penurunan dari kinerja bench-

mark pasar saham global (90% MSCI World Index + 10% 

MSCI Asia Pasific Ex. Jp). Koreksi kinerja pasar global saat ini 

Sumber: Bloomberg

Kinerja hingga akhir Februari 2022

Sumber: Bloomberg
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dapat dijadikan peluang untuk kembali mengambil eksposur di 

pasar saham global terutama di negara-negara maju. Berfokus 

pada tujuan investasi jangka panjang dengan tingkat pengem-

balian yang menarik. 

USD Prime Global Equity Fund

Subdana offshore USD Prime Global Equity Fund sampai 

dengan akhir bulan Februari memberikan kinerja -2,16% MoM, 

namun menarik melihat kinerja subdana ini dapat tumbuh 

+4,67% secara YoY dengan dana kelolaan USD 65,37 juta per 

akhir Februari. Secara YTD kinerja subdana USD Prime Global 

Equity Fund masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja 

benchmark-nya yaitu -7,4% dan -10,86%. Penurunan kinerja 

pasar global saat ini dapat menjadi momentum untuk kembali 

mengakumulasi. Diversifikasi underlying subdana USD Prime 

Global Equity Fund juga dapat memberikan peluang investasi 

menarik bagi nasabah.

 

USD Prime Emerging Market Equity Fund 

Dengan dana kelolaan per akhir Februari mencapai USD 67,98 

juta, subdana USD Prime Emerging Market Equity Fund memili-

ki diversifikasi eksposur pada pasar saham negara berkem-

bang. Eskalasi agresi militer Rusia di Ukraina turut memberikan 

dampak pada kinerja subdana ini. Paparan agregat  Rusia pada 

Fidelity Emerging Market sebagai underlying subdana ini 

adalah 1,19% per akhir Februari 2022. Namun,di sisi lainya, 

seiring dengan meredanya gejolak perubahan kebijakan struk-

tural di Tiongkok memasuki tahun 2022 serta diiringi dengan 

kebijakan moneternya yang lebih longgar, valuasi pada pasar 

negera berkembang saat ini menjadi lebih menarik. 

USD Prime China Greater Equity Fund 

Subdana USD Prime China Greater Equity Fund memiliki ekspo-

sur pada pasar saham di Tiongkok serta kawasan regionalnya 

seperti, Hong Kong dan juga Taiwan. Perkembangan kasus 

Covid-19 di Tiongkok masih menjadi perhatian yang dapat 

beresiko kembali mengganggu pasokan global. Prospek kebija-

kan moneter yang lebih longgar serta perubahan kebijakan 

struktural dapat kembali mendorong lebih jauh pertumbuhan 

ekonomi Tiongkok kedepanya. 

USD Prime Multi Asset Income Fund 

Paparan subdana USD Prime Multi Asset Income Fund pada 

Rusia atau Ukraina sampai dengan akhir bulan Februari 

2022 sangat terbatas (~1,6% dari total dana kelolaan under-

lying dari subdana). Underlying dari subdana ini Fidelity 

Global Multi Asset Income Fund memiliki strategi yang aktif 

baik dalam alokasi kelas aset serta alokasi geografis 

berdasarkan potensinya untuk menghasilkan pertumbuhan 

modal jangka panjang.

 

USD Advanced Adventurous Fund, USD Advanced 

Balanced Fund, USD Adventurous Conservative Fund

Secara keseluruhan portfolio subdana USD Advanced tetap 

terdiversifikasi dengan baik dengan overweight pada pasar 

saham negara maju dimana tren pertumbuhan diatas 

rata-rata yang terus berlanjut dapat menopang pendapatan 

korporasi yang terus membaik. Professional Stewardship 

antara AIA Investment dan beberapa manajer investasi 

global terkemuka tentunya juga menjadi keunggulan 

tersendiri pada subdana ini. Akses pengawasan kinerja, tata 

kelola serta kontrol pada Manajer Investasi terbaik dunia di 

kelasnya bertujuan untuk memberikan hasil investasi 

berkelanjutan jangka panjang yang konsisten.


