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Pasar Keuangan Global Waspada Mengamati
Raksasa Properti Tiongkok Evergrande Melunasi
Utangnya Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Dekat.

FC. Evergrande melakukan ekspansi secara agresif
menjadi perusahaan terbesar Tiongkok dengan
meminjam lebih dari USD300 miliar.

Pasar Keuangan Global Waspada Mengamati
Raksasa Properti Tiongkok Evergrande Melunasi
Utangnya Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Dekat.
Evergrande, salah satu perusahan pengembang
properti dengan utang terbesar di dunia, dijadwalkan
melakukan pembayaran bunga atas obligasinya
sebesar USD84 juta di hari Kamis, 23 September dan
USD 47,5 juta di minggu berikutnya. Kekhawatiran
pasar muncul setelah Evergrande mengatakan
mengalami kesulitan dalam membayar utangnya,
yang memiliki kemungkinan berimbas ke ekonomi
global.
Secara
keseluruhan
Evergrande
membutuhkan USD 699 juta untuk membayar bunga
obligasinya hingga akhir tahun.

Tahun lalu, pemerintah Beijing memberlakukan
beberapa kebijakan baru untuk mengontrol jumlah
utang pengembang properti besar. Aturan baru
tersebut menyebabkan Evergrande menawarkan
propertinya dengan diskon besar untuk
memastikan dana segar tetap masuk supaya
bisnisnya tetap berjalan. Namun sekarang
perusahaan ini berjuang untuk memenuhi
pembayaran bunga utangnya. Ketidakpastian ini
telah membuat harga saham Evergrande turun
hingga sekitar 85% di tahun ini. Tak hanya itu,
peringkat obligasinya juga telah di-downgrade oleh
lembaga pemeringkat obligasi global.

Gambar 1: Pembayaran Obligasi dan Bunga
Obligasi Evergrande
Pembayaran bunga bulanan obligasi dalam dollar

Pembayaran bunga obligasi domestik

Sumber: Bloomberg
Catatan: Bunga obligasi lokal dikonversi ke dollar. Data hingga 13
September untuk pembayaran hingga 2024

Evergrande merupakan merupakan perusahaan
properti yang memiliki lebih dari 1300 proyek di
lebih dari 280 kota di seantero Tiongkok. Secara
grup, Evergrande juga merambah banyak bisnis dari
pembuatan mobil listrik hingga menjadi pemilik
klub sepak bola terbesar Tiongkok yaitu Guangzhou
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Kasus Evergrande ini menambah tekanan pasar
keuangan Tiongkok dari pengetatan regulasi di
sektor teknologi baru-baru ini. Dalam satu tahun
terakhir, indeks MSCI China tercatat telah melemah
8% dan menjadi faktor pemberat indeks MSCI Asia
ex-Japan. Sebagai perbandingan, dalam satu tahun
terakhir indeks MSCI World menguat 31%, lebih
tinggi dari MSCI Asia ex-Japan yang naik 12%.
Pengamat mengatakan bahwa kecil kemungkinan
pemerintah Tiongkok memberikan bantuan ke
Evergrande. Namun, pemerintah diperkirakan akan
melakukan langkah-langkah untuk mencegah
kasus ini merembet lebih luas di pasar dan menjadi
risiko sistemik. Pemerintah Beijing diperkirakan
akan bertindak secara agresif untuk menahan krisis
Evergrande dan memastikan pertumbuhan
ekonomi tetap pada jalurnya di 2022. Salah satu
bentuk antisipasi yang sudah diambil Bank Sentral
Tiongkok misalnya adalah dengan menyuntik dana
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sebesar USD14 juta ke pasar keuangan untuk
mencegah tekanan likuiditas.
Gambar 2: Kinerja MSCI World, MSCI Asia
ex-Japan dan MSCI China Dalam Satu Tahun
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Pandangan Pasar
Isu Evergrande memang merupakan sentimen
negatif ke pasar keuangan global karena dikhawatirkan akan merembet secara sistemik. Namun
diperkirakan pemerintah Tiongkok akan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menahan
dampak yang lebih luas. Kedepan, perekonomian
global masih akan bergantung pada tingkat penyebaran Covid-19, perkembangan vaksinasi, respon
kebijakan pemerintah, dan perkembangan pemulihan ekonomi tiap negara.
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Sumber: Bloomberg

Dari sisi perusahaan sendiri Evergrande dikabarkan
sudah mencapai kesepakatan dengan pemegang
obligasi domestiknya, sehingga memberikan
sentimen positif ke pasar.
Isu Evergrande diperkirakan tidak berdampak
langsung ke funds AIA, khususnya portfolio USD
Advanced Adventurous Funds, USD Advanced
Balanced Funds, dan USD Advanced Conservative
Funds, sebab tidak memiliki paparan ke
Evergrande.

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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