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Kebijakan Bank Indonesia sejalan dengan kondisi makroekonomi
domestik dan global. Inflasi Indonesia pada bulan Juli 2019 sebesar
3,32% yoy dipandang masih rendah. Angka inflasi tersebut masih di
bawah target tengah pemerintah yaitu sebesar 3,5%, sehingga
memberikan ruang penurunan suku bunga untuk memacu pertumbuhan
ekonomi dalam negeri.
Berbagai kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dimaksudkan untuk
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal kedua 2019
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat kenaikan 5,05% yoy, turun
dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,07% yoy. BI mengatakan
pertumbuhan ekonomi saat ini ditopang oleh peningkatan ekonomi di
Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara didukung oleh stabilnya
ekonomi di Jawa. Kedepannya, BI mengharapkan pertumbuhan ekonomi
akan dapat ditopang oleh permintaan domestik terutama Investasi.
Sementara itu di tengah perlambatan ekonomi global, di bulan Juli 2019,
Indonesia mencatatkan ekspor senilai US$15,45 miliar, naik 31% dari
ekspor di bulan Juni 2019 yang sebesar US$ 11,79 miliar. Meskipun
demikian, jika dibanding Juli 2018 maka nilai ekspor Indonesia terlihat
turun 5,12%. Namun, penurunan tersebut masih lebih baik dari proyeksi
yang memprediksi ekspor turun sedalam 11%.
Sementara itu, pasar saham tertekan dalam sebulan terakhir akibat
memanasnya perang dagang, naiknya resiko perlambatan ekonomi
dunia dan kemungkinan ekonomi dunia memasuki fase resesi. Di tengah
ketidakpastian negosiasi perang dagang, naiknya resiko perlambatan
ekonomi dunia, serta kemungkinan ekonomi dunia memasuki fase resesi,
investor lebih memilih investasi di pasar obligasi yang dipandang relatif
lebih aman. Di sisi sebaliknya, diperkirakan pasar saham masih akan
melihat pergerakan yang fluktuatif di bulan-bulan mendatang.
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Pasar belum mengantisipasi penurunan suku bunga ini. Konsensus pasar
memperkirakan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga dan
mungkin menurunkan giro wajib minimum, sebab BI telah menurunkan
suku bunga di bulan Juli lalu sebesar 25 bps ke 5.75%.

Figur 1: IHSG masih dalam fase konsolidasi setelah rebound tiga
bulan lalu dan saat ini berada dalam rata-rata historis jangka Panjang
di 16x P/E
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Sumber: Bloomberg, AIA Financial Research

Figur 2: Pergerakan Tingkat imbal hasil Obligasi Pemerintah dalam
sebulan terakhir
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Bank Indonesia (BI) pada 22 Agustus 2019 kembali menurunkan suku
bunga BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi
5.50%. Pemangkasan bunga kali ini diharapkan dapat memacu
pertumbuhan ekonomi domestik ditengah naiknya resiko perlambatan
ekonomi dunia.
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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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