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Bursa saham Indonesia dan dunia telah turun
cukup dalam dari awal tahun sebagai akibat dari
pandemi virus corona meskipun pemerintah
berbagai negara tengah berusaha melawan
penyebaran virus itu. Peneliti dari Institut
Teknologi Bandung memprediksi bahwa puncak
penyebaran pandemi corona berada di akhir
Maret 2020, dan wabah akan berakhir di
pertengahan April 2020.
Bursa saham Indonesia dan dunia telah turun
cukup dalam dari awal tahun sebagai akibat
pandemi virus corona. Tercatat hingga 23 Maret
2020, IHSG telah turun 36,7% dari awal tahun
sedangkan bursa AS S&P 500 juga melemah 28,5%
di periode yang sama. Penurunan tersebut sebagai
akibat dari menyebarnya wabah pandemi virus
corona (Covid-19), meskipun pemerintah berbagai
negara termasuk Indonesia tengah berusaha
melawan penyebaran virus itu.
Hingga 23 Maret 2020, tercatat pandemic Covid-19
telah menyebar ke 192 negara dengan jumlah kasus
sebanyak 337.554, jumlah kesembuhan sebesar
98.600, dan jumlah kematian sebanyak 14.651. Di
Indonesia jumlah kasus positif hingga 23 Maret 2020
sebanyak 579, jumlah pasien yang sembuh sebanyak
30 jiwa, dan jumlah kematian sebesar 49 jiwa.
Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan
penangangan wabah corona ini, mulai dari
menambah jumlah alat deteksi rapid test, meliburkan
sekolah, dan memberikan himbauan bekerja dari
rumah. Selain itu pemerintah kota Solo dan
pemerintah DKI Jakarta juga meningkatkan status
siaga bencana dan membatasi aktivitas masyarakat
di wilayahnya.
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Penyebaran wabah corona ini diperkirakan akan
memuncak segera, sejalan dengan penambahan
alat deteksi dan himbauan pembatasan aktivitas
sosial, sebelum akhirnya penyebaran itu berkurang.
Nuning Nuraini, peneliti dari Institut Teknologi
Bandung, beserta timnya baru-baru ini membuat
perkiraan penyebaran corona di Indonesia melihat
pola wabah di negara lain. Peneliti tersebut
memperkirakan bahwa puncak penyebaran
pandemi di Indonesia akan terjadi di akhir Maret
2020 dan berakhir pada pertengahan April 2020.
Seberapa cepat berakhirnya pandemi ini akan
bergantung dari respon dan kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Terlebih,
masyarakat menilai bahwa respon pemerintah di
awal belum cukup maksimal dalam mencegah
penyebaran Covid-19. Penambahan alat deteksi dan
himbauan pembatasan aktivitas masih harus terus
dipantau
efektivitasnya
dalam
menahan
penyebaran wabah lebih lanjut.
Gambar 1, Proyeksi Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber: Nuning Nuraini, Institut Teknologi Bandung
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Di Eropa, pertarungan dengan virus corona
membuka babak baru dengan Perancis, Italia,
Spanyol dan beberapa negara lain sudah
memerintahkan penduduknya untuk tetap tinggal di
rumah (lockdown). Penutupan tempat umum seperti
restoran dan bar juga dilakukan oleh beberapa
negara seperti Inggris dan Irlandia. Sementara
sebanyak 21 negara wilayah Schengen di Eropa,
seperti
Jerman,
Spanyol,
Austria,
mulai
memberlakukan pos pemeriksaan perbatasan untuk
membatasi penyebaran Covid-19.
Sementara di tempat lain, pemerintah Amerika
Serikat, Kanada, dan Australia juga melakukan hal
yang sama dan memerintahkan pembatasan
aktivitas serta penutupan restoran dan bar.
Pemerintah India, Perancis, dan negara bagian New
York (AS) bahkan memberikan denda bagi warganya
yang melanggar perintah lockdown.
Dari sisi ekonomi dan moneter, pemerintah berbagai
negara juga telah terlihat mengucurkan stimulus.
Yang terbaru, bank sentral Amerika Serikat
mengeluarkan kebijakan Quantitative Easing untuk
menopang pasar, dan bank sentral Inggris
meningkatkan program pembelian obligasinya.
Gambar 2, P/E IHSG 12 tahun berada di 9x

dekat yang berarti potensi penurunan IHSG sudah
relatif terbatas. Terlebih, respon pemerintah Indonesia,
BI, dan pemerintah negara lain yang semakin pro-aktif
dalam menanggulangi pandemic ini dapat menjadi
katalis positif bagi pasar kedepannya.
Gambar 3, P/B IHSG 12 tahun berada di 1,2x

Sumber: Bloomberg

Sementara itu pasar obligasi Indonesia juga
terpapar pandemi corona dengan penurunan harga
dan kenaikan imbal hasil. Bloomberg USD Emerging
Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSID)
turun 13,2% per tanggal 23 Maret 2020 sejak level
tertingginya di tanggal 6 Maret 2020, sehingga selama
tahun berjalan telah menurun -8,8%. Sementara itu
imbal hasil obligasi Pemerintah dengan tenor 10 tahun
meningkat menjadi 8,315% per tanggal 23 Maret
2020, dari level terendahnya 6,15% di tanggal 18
Februari 2020.
Gambar 4, Pergerakan Kurva Imbal Hasil
Obligasi Pemerintah Indonesia

Sumber: Bloomberg

Valuasi IHSG
Dari sisi valuasi, hampir semua berita dan sentiment
negatif telah tercermin di pasar. Hal ini terlihat dari
valuasi IHSG yang hampir serupa ketika mencapai
valuasi terrendahnya di krisis keuangan global 2008,
yaitu di sekitar 9x P/E (-3 Standar Deviasi di bawah
rata-rata 12 tahun) dan di 1,2x P/B (di bawah -2SD di
bawah rata-rata 12 tahun). Sehingga, kami
memperkirakan potensi dasar IHSG sudah cukup
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Penurunan pasar obligasi tersebut dipicu oleh aksi
jual investor asing dan lokal karena meningkatnya
CDS, ukuran risiko kredit suatu negara, dan
kekhawatiran terhadap kekuatan fiskal Pemerintah
Indonesia dalam menghadapi tekanan & dampak
yang berkaitan dengan pandemi Covid19. Stimulus
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ekonomi yang harus dikeluarkan Pemerintah
Indonesia dalam menopang ekonomi di masa
pandemi ini memperlebar target defisit fiskal
Pemerintah dari 1,76% dari PDB saat ini, menjadi
2,2-2,5% dari PDB. Hal ini berarti Pemerintah
Indonesia harus memperbanyak pengumpulan
dana melalui lelang obligasi sehingga berpotensi
meningkatkan imbal hasil pasar obligasi Indonesia.
Sehingga, tercatat sejak awal tahun, dana asing
telah keluar sekitar Rp 102 triliun per tanggal 20
Maret 2020. Salah satu risiko Covid-19 ke
perekonomian yang perlu terus dipantau juga
adalah peningkatan potensi gagal bayar obligasi
korporasi Indonesia.
Outlook
Berlanjutnya ketidakpasian ekonomi masih
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 menambah investasi di
unit link Saham setelah situasi mulai stabil,
terutama bagi nasabah dengan profil risiko agresif
yang memiliki horizon investasi jangka panjang.

.

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 23 MARCH 2020

3/3

