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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah
menguat +5,46% selama Januari 2019 ke level
6532,97, sebuah kenaikan bulanan terbesar sejak
Desember 2017. Jika diukur dalam mata uang USD,
IHSG menguat lebih tinggi lagi yaitu sebanyak +9,9%,
kenaikan tertinggi di Asia Pasifik. Hal ini didorong
oleh besarnya arus modal masuk dari investor asing,
dipicu oleh meningkatnya daya tarik pasar saham
Indonesia di mata investor asing.
Arus modal asing masuk dengan nilai besar ke pasar
saham Indonesia di bulan Januari 2019. Selama
bulan Januari 2019, investor asing mencatatkan pembelian sebesar Rp13.82 triliun di pasar saham Indonesia, seiring dengan pembelian investor asing yang
terjadi di pasar obligasi yaitu Rp19.81 triliun. Hal ini
berbeda dengan situasi di bulan Desember 2018
dimana investor asing mencatatkan penjualan sebesar Rp5.1 triliun. Nilai pembelian investor asing di
bulan Januari 2019 ini merupakan yang terbesar
dalam 22 bulan terakhir. Nilai ini juga yang terbesar
apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN
lain dan ketiga terbesar di antara negara-negara Asia
Pasifik selain Jepang.
Besarnya arus masuk modal asing di Januari 2019 ini
tercermin juga pada nilai tukar Rupiah. Seiring dengan
besarnya arus masuk modal asing, kurs Rupiah terhadap
mata uang USD menguat sebesar 2,9% menjadi
Rp13973/US di akhir Januari 2019. Menurut data
historikal, penguatan kurs Rupiah terhadap USD memiliki
korelasi positif terhadap kinerja IHSG di masa lalu.
Faktor apa saja yang melatarbelakangi besarnya
pembelian investor asing di Januari 2019 ini?
Beberapa faktor, eksternal maupun internal domestik,
teknikal maupun fundamental, memberikan andil
besar dalam meningkatnya daya tarik pasar saham
Indonesia di mata investor asing, antara lain:
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1. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menarik
dan kondisi fiskal dan moneter Indonesia yang solid.
Dibandingkan dengan negara – negara berkembang
lainnya, fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat. Hal
ini tercermin pada struktur APBN pemerintah dengan
angka deficit anggaran yang rendah dan terjaga. Di sisi
lain, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia selama ini
cukup proaktif dan disiplin, sehingga tingkat sukubunga
acuan Bank Indonesia saat ini sudah pada posisi ahead of
the curve dengan spread terhadap suku bunga acuan
Amerika Serikat (AS) yang cukup tinggi dibandingkan
dengan negara–negara berkembang lainnya.
2. Prospek pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan

Indonesia di tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun
lalu. Laba perusahaan–perusahaan Indonesia
diperkirakan hanya tumbuh sebesar 7-8% yoy pada
tahun 2018. Di tahun 2019, pertumbuhan laba
perusahaan–perusahaan ini diperkirakan berada pada
kisaran 11-12%, lebih tinggi dibanding angka
pertumbuhan di 2018. Ekspektasi pertumbuhan laba
ini merupakan kedua tertinggi di antara
negara-negara ASEAN dan ketiga tertinggi di antara
negara-negara Asia Pasifik. Angka ekspektasi
pertumbuhan ini pun masih dapat menjadi lebih tinggi
lagi jika nilai tukar Rupiah terus menguat.
3. Valuasi IHSG masih cukup menarik berkat potensi

pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan yang cukup
tinggi. IHSG telah bergerak naik sejak akhir bulan
Oktober 2018 dan valuasi rasio price-to-earnings IHSG
telah berada di atas rata-rata historis 5 tahun terakhir.
Namun, potensi pertumbuhan laba di tahun 2019 yang
masih cukup tinggi ini dapat berpeluang meningkatkan
valuasi IHSG. Data historikal menunjukan bahwa valuasi
rasio price-to-earnings IHSG selalu berada diatas
rata-rata historis di tahun ketika laba perusahaan
tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
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Figur 1: Valuasi rasio price-to-earnings IHSG berada di atas
rata-rata historis di saat pertumbuhan laba perusahaan tinggi

Sumber: Bloomberg, Citi, Mandiri sekuritas

4.

5.

Perubahan arah kebijakan The Fed menjadi lebih
akomodatif di akhir Januari 2019 memberi angin
positif bagi pasar modal negara berkembang
seperti Indonesia. 1) Jeda kenaikan suku bunga
acuan AS ini memberikan ekspektasi akan potensi
membaiknya pertumbuhan ekonomi global, disaat
adanya sinyal perlambatan saat ini. 2) Jeda ini
dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar USD,
yang dapat menopang apresiasi nilai tukar Rupiah
dan menurunkan defisit neraca perdagangan
Indonesia. 3) Jeda kenaikan suku bunga acuan AS
ini akan semakin membuat aset finansial Indonesia
relatif menarik, berkat tingkat imbal hasil obligasi
Indonesia di kisaran 7,9% saat ini yang masih
memberikan spread terhadap Treasury Yield AS
yang cukup tinggi.
Optimisme akan terjadinya kesepakatan dagang
dalam negosiasi antara AS dan Tiongkok yang
sedang berlangsung. Meredanya tensi perang
dagang antara AS – Tiongkok dan kemungkinan
terjadinya sebuah kesepakatan dapat berdampak
positif bagi pertumbuhan ekonomi global yang saat
ini cenderung melemah. Hal ini pada akhirnya akan
membantu meningkatkan nilai ekspor, tingkat
pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara serta laba
perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia.

6.

Diperkirakan masih cukup banyak dana investor
asing yang belum kembali masuk ke pasar saham
Indonesia. Sejak semester kedua tahun 2017
hingga akhir tahun 2018, investor asing telah
mencatatkan arus modal keluar yang sangat besar,
yaitu IDR 111 triliun. Jumlah arus dana masuk yang
tercatat di bulan Januari 2019 yaitu IDR13.82 triliun,
masih relatif kecil yaitu hanya 12,5% dari total arus
dana asing yang telah keluar selama 2017-2018.
Figur 2: Nilai Net-Buy(Sell) bulanan investor asing di pasar
saham Indonesia; masih banyak dana investor asing yang
belum kembali

Sumber: Bloomberg

Faktor-faktor tersebut di atas diperkirakan akan
meningkatkan daya tarik pasar saham Indonesia dalam
waktu beberapa bulan ke depan. Selama faktor-faktor
tersebut di atas tetap berkelanjutan dan tidak ada
perubahan fundamental lainnya dalam waktu dekat ini,
arus masuk modal asing yang besar di awal tahun ini masih
berpotensi berlanjut. Hal ini akan dapat menopang
penguatan nilai tukar Rupiah serta potensi kinerja positif
IHSG di tahun 2019.

Disclaimer:
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian atau
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