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Neraca perdagangan Indonesia bulan September kembali
defisit sebesar USD160,5 juta. Selain itu nilai Cadangan
Devisa di akhir September berkurang USD2,1 miliar
menjadi USD124,3 miliar. Sementara dari luar negeri,
negosiasi perdagangan AS-Tiongkok berjalan dengan
cukup positif dimana kedua pihak sepakat menghentikan
eskalasi perang dagang untuk sementara.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca
perdagangan Indonesia bulan September kembali defisit,
sebesar USD160,5 juta. Hasil ini lebih buruk dari perkiraan
analis yang memperkirakan neraca perdagangan surplus
sebesar USD 100 juta. Di bulan sebelumnya, neraca
perdagangan masih mencetak surplus yaitu sebesar
USD112,4 juta. Turunnya impor yang lebih kecil dari
perkiraan menjadi penyebab defisit kali ini.
BPS mencatat impor Indonesia bulan September 2019
mencapai USD14,26 miliar, atau naik +0,63% dibanding
Agustus 2019, namun turun -2.41% dibandingkan Bulan
September 2019. Sementara itu nilai ekspor tercatat bulan
September tercatat sebesar USD14,10 miliar, turun -1,29%
dari Agustus 2019 dan turun -5,74% dari September 2018.
Di bulan September 2019, ekspor nonmigas sebesar
USD13,27 miliar, turun -1,03% dari Agustus 2019. Di periode
yang sama ekspor migas turun -5,17% menjadi USD830,1
miliar. Sementara nilai impor Indonesia pada September
2019 mencapai USD 14,26 miliar atau naik +0,63%
dibanding Agustus 2019.
Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa
Indonesia pada akhir September 2019 sebesar USD124,3
miliar, turun USD2,1 miliar dari akhir Agustus 2019.
Penurunan tersebut akibat pembayaran utang luar negeri
pemerintah serta berkurangnya penempatan valas
perbankan di Bank Indonesia. Meskipun berkurang,
cadangan devisa September 2019 masih kuat, di
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atas standar kecukupan internasional. Cadangan devisa
Indonesia setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor,
sementara standar kecukupan internasional adalah sekitar
3 bulan impor.
Sementara dari sisi global, perundingan dagang
AS-Tiongkok pada 10 dan 11 Oktober lalu berakhir dengan
cukup positif, dengan kesepakatan untuk menghentikan
eskalasi perang dagang untuk sementara. Kedepannya, kedua
pihak berencana merampungkan detil perjanjian tahap
pertama yang diharapkan selesai ketika pertemuan APEC di
bulan November 2019.
Pihak AS membatalkan rencana kenaikan tarif yang
seharusnya berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019, sementara
pihak Tiongkok sepakat membeli produk pertanian AS sebesar
USD40-USD50 miliar tiap tahun dan memberi sinyal untuk
meningkatkan perlindungan akan kekayaan intelektual AS.
Meskipun demikian, semua tarif impor yang dikenakan
sebelumnya masih tetap efektif. Kenaikan tarif selanjutnya
yang direncanakan efektif pada 15 Desember 2019 untuk
USD160 juta barang impor Tiongkok juga belum mendapatkan
kepastian apakah dibatalkan atau tetap akan dikenakan.
Figur 1: Tarif Amerika Serikat Akan Barang Impor Tiongkok

Sumber: Macquarie Macro Strategy

Sentimen positif dalam jangka pendek. Walaupun data
neraca perdagangan Indonesia sedikit mengecewakan karena
meleset dari perkiraan pasar, namun berita perdamaian
sengketa dagang AS-Tiongkok dapat memberikan sentimen
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positif dan mengurangi volatilitas pasar keuangan dalam
jangka pendek. Sementara itu, pasar akan menunggu detil
konkrit perjanjian dagang di bulan November 2019.
Di tengah ketidakpastian global tersebut, kami menilai
investasi pendapatan tetap masih lebih menarik. Namun
investor dengan profil risiko agresif dapat mulai melakukan
pembelian investasi saham di tengah valuasi yang masih
menarik saat ini, yaitu 15,78x di bawah rata-rata 5 tahunnya.
Figur 2: IHSG saat ini diperdagangkan di PE 15,78x, di bawah
rata-rata lima tahunnya
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Sumber: Bloomberg, AIA Financial research

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian atau pun secara keseluruhan
kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PT AIA FINANCIAL. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran,
pembelian, atau penjualan dari setiap jenis Efek 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 unit penyertaan kami. Laporan ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi
saja. Investasi pada produk unit link 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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