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Pada tanggal 21 Maret 2019, Bank Sentral Amerika
Serikat (AS) mempertahankan suku bunga acuan
pada kisaran 2,25– 2,50% sesuai ekspektasi pasar.
Namun, secara mengejutkan, Bank Sentral AS
menyatakan akan mempertahankan suku bunga
acuan sepanjang tahun ini, jauh lebih pasif dari
pernyataan di bulan sebelumnya tentang
kemungkinan kenaikan suku bunga.
Konsensus pasar menyesuaikan ekspektasi baru
sesuai dengan pernyataan Bank Sentral AS.
Berdasarkan pernyataan terbaru dari Bank Sentral AS,
konsensus saat ini telah memperkirakan tidak ada
kenaikan suku bunga acuan AS pada tahun 2019 dan
diperkirakan hanya 1 kali kenaikan pada tahun 2020.
Sebelumnya, konsensus memperkirakan 2 kali
kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2019. Hal ini
menunjukan ekspektasi konsensus bahwa Bank
Sentral AS akan mengubah kebijakannya menjadi lebih
akomodatif mulai tahun 2019-2020.
Figur 1: Konsensus kini memperkirakan probabilitas penurunan suku bunga AS pada Januari 2020 sebesar 49,9%, naik dari
17,3% pada bulan Februari 2019.
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Sementara itu di dalam negeri, Rapat Dewan
Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga acuan 7-day Reverse
Repo Rate di level 6,00%, suku bunga Deposit Facility
di level 5,25% dan suku bunga Lending Facility
sebesar 6,75%. RDG berupaya memperkuat stabilitas
perekonomian dari potensi shock eksternal,
khususnya berhubungan dengan pengendalian
dampak dari defisit transaksi berjalan, dan upaya
mempertahankan daya tarik aset finansial Indonesia.
Kebijakan Bank Indonesia dinilai cukup konsisten.
Konsistensi ini diperlukan untuk menjaga defisit
transaksi berjalan agar tidak melebar dan agar aset
finansial Indonesia tetap menarik di mata investor
global. Hal ini mengingat bahwa kondisi pertumbuhan
ekonomi dalam negeri yang belum cukup tinggi.
Disamping itu angka inflasi yang rendah dapat
dipersepsikan sebagai cermin masih rendahnya daya
beli masyarakat. Hal ini terlihat dari lemahnya
penjualan mobil (-14% yoy, 2M19) dan semen domestik
(+0% yoy, 2M19).
Bagaimana reaksi pasar saham? Pasar sempat
memberikan reaksi positif dan IHSG naik +0,99%
sepanjang pekan lalu, dipicu oleh saham-saham yang
sensitive terhadap arah suku bunga. Namun
setelahnya timbul kekhawatiran pasar akan potensi
perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun
2019 yang ditambah pula akan potensi terjadinya
resesi di tahun 2020. Hal ini menimbulkan maraknya
aksi jual investor di awal pekan ini, sehingga
menghapus kenaikan indeks yang telah dibukukan
sepanjang pekan lalu ini.
Meski demikian, kami berpandangan bahwa indikator
makro-ekonomi dan fundamental IHSG tetap relatif
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stabil: 1) nilai tukar Rupiah tetap stabil dilevel
Rp14185/USD per tanggal 25 Maret 2019, 2) tingkat
imbal hasil Obligasi Pemerintah Indonesia dengan
tenor 10 tahun juga masih cenderung turun di kisaran
7,65%, dan 3) proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia
tahun ini tetap berada di atas +5% YoY. Kami pun
melihat valuasi IHSG menjadi lebih murah dan menarik
saat ini, dengan rasio P/E (price to earnings) berada
dibawah rata-rata jangka panjang (16x P/E) yaitu 15,5x
P/E dan dengan potensi pertumbuhan EPS (earnings
per share) tahun 2019 yang cukup tinggi sekitar
+10% YoY.
Figur 2: Valuasi P/E (price to earnings) IHSG menjadi menarik
saat ini, di bawah rata-rata jangka panjang.

Sumber: Bloomberg
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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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