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Menutup bulan April kinerja pasar finansial global masih
bergerak dalam tekanan sentimen negatif. Invasi
Rusia-Ukraina yang masih berkepanjangan, inflasi yang
memanas terlihat terus berada pada tingkat tertingginya
memaksa bank sentral untuk mengambil kebijakan yang
lebih agresif untuk dapat mengedalikan inflasi
memberikan kekhawatiran akan kembali menekan
permintaan dan akhirnya mengganggu laju pertumbuhan
ekonomi global, terlebih pada negara-negara maju seperti
AS, Inggris dan Zona Eropa.
Pada belahan dunia lainya, kinerja pasar finansial di
kawasan Asia juga mengalami tekanan. Tiongkok sebagai
negara dengan ekonomi terbesar di Asia pun tidak luput dari
gejolak. “Zero Covid Policy” atau Kebijakan Nol Kasus Covid
yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok dalam
mengendalikan pandemi Covid-19 baru-baru ini di beberapa
kota terbesarnya seperti Shanghai dan Beijing menimbulkan
tantangan tersendiri bagi negeri tirai bambu tersebut untuk
mencapai target pertumbuhan ekonominya pada tahun ini.
Grafik dibawah ini menunjukkan tingkat respons pemerintah
Tiongkok terhadap pengendalian pandemi Covid-19. Semakin
tinggi skor semakin menunjukkan respons pemerintah yang
semakin ketat dalam melakukan pembatasan aktifitas
masyarakatnya.
Tensi
geopolitik
yang
memanas
Tiongkok-Taiwan juga kembali mewarnai dinamika pasar di
kawasan tersebut.
Grafik 1: Indeks Tingkat Respons Pemerintah Terhadap
Covid-19 Di Berbagai Negara.

Sumber: Ourworldindata
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Menutup bulan April sampai dengan minggu pertama
bulan Mei, semua aktifitas di pasar modal Indonesia
terhenti oleh libur bersama Idul Fitri. Di tengah jeda waktu
libur bursa tersebut, Bank Sentral AS, The Fed melakukan
penyesuaian tingkat suku bunga acuanya 50bps menjadi
0,75%-1% dalam komitmennya untuk mengendalikan
inflasi yang saat ini masih memanas dan berada diluar
zona nyaman The Fed. Kondisi tersebut menimbulkan
gejolak pada pasar finansial global, terlebih pada kelas aset
beresiko seperti saham. Pandangan pelaku pasar terhadap
The Fed yang terlambat dalam mengatasi inflasi yang
terlanjur panas, memberikan kekhawatiran akan pengetatan
kebijakan yang lebih agresif lagi kedepanya diiringi juga
dengan rencana The Fed untuk mulai mengurangi aset pada
neracanya yang akan dimulai pada bulan Juni nanti. Resiko
berkurangnya likuiditas setelah dua tahun pandemi inilah
yang menyebabkan para pelaku pasar melakukan aksi
penjualan baik di pasar saham dan juga obligasi.
Grafik 2: Perbandingan Kinerja IHSG Dengan Kinerja Pasar
Saham Global

Sumber: Bloomberg

Namun demikian, pasar modal Indonesia sampai dengan
akhir bulan April bergerak melawan arus. IHSG masih
membukukan kinerja positif (+20,6% YoY). Optimisme
masyarakat yang kembali setelah pemerintah mulai
melonggarkan kebijakan era pandeminya turut menjadi
bahan bakar sentimen positif untuk pasar domestik.
Jumlah penyebaran kasus Covid yang melandai dan
program vaksinasi dalam mencapai tujuan imunitas
kawanan juga semakin dekat. Terbaru juga pemerintah
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telah memutuskan untuk tidak lagi mewajibkan
penggunaan masker bagi masyarakat yang beraktifitas
diluar ruangan. Permintaan dan konsumsi masyarakat
Indonesia yang cenderung meningkat saat bulan Ramadan
dan lebaran juga turut menjadi angin segar bagi pasar
finansial dalam negeri. Setelah dua tahun lamanya, tahun ini
pemerintah tidak lagi membatasi mobilitas masyakarat
dalam menuntaskan mudiknya. Keyakinan dan daya beli
masyarakat saat ini juga mulai pulih ke tingkat sebelum
pandemi, hal ini ditunjukkan oleh Indeks Penjualan Riil,
survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan April
menunjukkan pertumbuhan 6,8% dibandingkan dengan
bulan Maret.
Grafik 3: Indeks Penjualan Riil Bank Indonesia

bulan April lalu dengan nilai Rp 40,1 triliun. Sampai dengan
data Jumat, 20 Mei investor asing masih mencatatkan
pembelian bersih Rp 62,9 triliun selama tahun 2022.
Grafik 4: Neraca Perdagangan Barang Indonesia April
2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 5: Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

Sumber: Bloomberg

Grafik 6: Nilai Transaksi Perdagangan IHSG
Sumber: Bank Indonesia

Posisi unik Indonesia di mata dunia sebagai salah satu net
eksporter komoditas juga memberikan keuntungan
tersendiri di tengah fenomena “supply shocks” yang
terjadi saat ini. Neraca perdagangan sampai dengan bulan
April lalu juga masih mencatatkan surplus senilai USD
7,56 miliar ditopang oleh kinerja ekspor dan impor senilai
USD 27,32 miliar (+47,76% YoY) dan impor senilai 19,76
miliar (+21,97% YoY). Keduanya mencatatkan rekor
tertinggi sepanjang masa yang tentunya ditopang oleh
harga komoditas dunia yang masih tinggi. Kondisi tersebut
juga membantu stabilitas mata uang rupiah terhadap dolar.
Rupiah bergerak relatif stabil dalam rentang 14,200-14,400
sejak awal tahun ini. Dampak naiknya harga minyak goreng
dan harga pertamax pada bulan lalu mulai terlihat pada
angka inflasi di bulan April yang tercatat pada angka 3,47%
per tahun. Namun angka tersebut masih relatif terkendali
dan sesuai dengan estimasi dari Bank Indonesia di kisaran
+/-3% pada tahun ini. Resiliensi kondisi fundamental
Indonesia menghadapi gejolak saat ini dipandang oleh
investor asing jauh lebih baik tercermin dari kepercayaan
investor asing terhadap aset beresiko seperti saham yang
ada di Indonesia. Investor asing masih mencatatkan
pembelian bersih di bursa saham sampai dengan akhir
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Pandangan Pasar
Koreksi yang terjadi pada IHSG awal bulan ini merupakan
pengaruh dari banyaknya sentimen negatif eksternal selama
periode libur lebaran di awal bulan Mei dan masih berada
dalam level koreksi yang sehat. Kinerja pasar saham kembali
ditopang oleh kinerja saham-saham berkapitalisasi besar
yang akhirnya kembali menjadi primadona. Berdasarkan
data yang tersedia sampai dengan hari Jumat, 20 Mei 2022,
Indeks LQ45 berhasil mengungguli kinerja IHSG, kinerja
LQ45 +9% dan IHSG +4.5% YTD.
Pada minggu lalu dirilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 yang tumbuh solid
5,01% secara YoY. Dimana hal ini masih sejalan dengan
estimasi dari berbagai lembaga keuangan dunia seperti IMF,
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OECS, Bank dunia yang memperkiran ekonomi Indonesia akan
bertumbuh di kisaran 5%-5,4% pada tahun ini. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini juga masih jauh
lebih baik dan solid dibandingkan dengan beberapa negara
lainya seperti Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan
(3,07%) dan AS (4,29%).
Gejolak pada pasar finansial global masih akan berlanjut dalam
jangka waktu dekat dimana para pelaku pasar saat ini tengah
“wait and see” apakah kebijakan yang diambil The Fed saat ini
dapat meredam inflasi yang panas kedepanya. IHK AS pada
bulan April berada pada 8,3% dibandingkan dengan bulan
Maret 8,5%. Perkembangan ini patut dapat diperhatikan oleh
pelaku pasar dalam beberapa waktu kedepan, apakah inflasi
akan mulai melandai seiring dengan pengetatan kebijakan yang
diambil oleh The Fed pada pertemuan FOMC di bulan Juni nanti.
Namun kedepan, tingkat inflasi saat ini sudah dianggap berada
pada puncaknya dengan The Fed yang berkomitmen akan terus
mengutamakan pengendalian inflasi untuk berada pada tingkat
rata-rata jangka panjang yang diinginkanya. Ketua The Fed,
Jerome Powell juga mengatakan, kenaikan 75bps masih belum
akan dilakukan saat ini, hal ini dianggap dapat menenangkan
kondisi pasar kedepan. Di Tiongkok, pembatasan terkait
dengan pengendalian Covid-19 juga akan mulai dilonggarkan
pada bulan ini. Pemerintah Tiongkok berjanji untuk mendukung
ekonominya. Kota Shanghai yang selama berminggu-minggu
belakangan di lockdown juga akan mulai dibuka secara bertahap pada bulan ini.
Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan
fundamental yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi
2013, didukung juga oleh pendapatan dan laba emiten yang
lebih solid pada kuartal pertama tahun 2022 dapat menjadi
validasi yang kuat untuk tetap berinvestasi dalam jangka
panjang. Dari konsensus para analis, estimasi pertumbuhan
pendapatan perusahaan Indonesia pada tahun 2022 dapat
mencapai 18% dan 11% untuk tahun 2023 dengan target IHSG
pada level 7,400 pada tahun 2022.
Momentum dalam jangka pendek ini dapat dimanfaatkan
kembali untuk menilik peluang pada kelas aset seperti saham
dan obligasi yang sesuai dengan profil resiko serta tujuan

keuangan jangka panjang para pemegang polis. Para
pemegang polis diharapkan untuk tetap tenang dan melihat
kembali tujuan investasi serta profil resikonya dalam menghadapi gejolak dan koreksi yang terjadi saat ini. Diversifikasi
eksposur alokasi dana investasi yang cermat dapat menjadi
solusi yang tepat untuk mengurangi dampak resiko ketidakpastian dan gejolak yang terjadi di pasar finansial terhadap
kinerja portfolio dana investasi pemegang polis. 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.

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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