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Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah -1,37%
selama bulan Februari 2019 ke level 6443,35, penurunan
ini terjadi setelah IHSG sempat naik +5.46% di bulan
Januari 2019 yang merupakan kenaikan bulanan
terbesar sejak Desember 2017. Penurunan di bulan
Februari ini dipicu oleh aksi ambil untung yang dilakukan
oleh investor asing.

Kedua indeks tersebut mengalami penurunan yang lebih
dalam dibanding IHSG di bulan Februari 2019, yaitu
-3,16% sampai -3,92%, lebih rendah dari penurunan IHSG
sebesar -1,37%.
Figur 1: Kinerja IHSG dibandingkan dengan indeks saham
berkapitalisasi besar dan likuid

Arus modal asing keluar dari pasar saham Indonesia di
bulan Februari 2019. Selama bulan Februari 2019, investor asing mencatatkan penjualan bersih di pasar saham
Indonesia sebesar Rp3.35 triliun. Hal ini berbeda dengan
situasi di bulan Januari 2019 dimana investor asing
mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp13.82 triliun.
Besarnya arus keluar modal asing di Februari 2019 ini
tercermin juga pada pelemahan nilai tukar Rupiah. Seiring
dengan besarnya arus keluar modal asing, kurs Rupiah
terhadap mata uang USD juga melemah sebesar 0,7%
menjadi Rp 14069/US di akhir Februari 2019. Secara
historikal, pelemahan kurs Rupiah terhadap USD selalu
berdampak negatif terhadap kinerja IHSG

Penurunan Indeks dimotori oleh turunnya harga
saham berkapitalisasi besar. Penjualan saham oleh
investor asing berdampak pada turunnya harga
saham-saham kapitalisasi besar yang memiliki
likuiditas perdagangan yang tinggi dan fundamental
yang stabil. Di sisi lain, saham-saham dengan
kapitalisasi pasar menengah dan kecil yang
cenderung tidak memiliki likuiditas yang tinggi dan
tidak memiliki fundamental yang sekuat saham
kapitalisasi besar, justru tidak mengalami koreksi
sebesar saham dengan kapitalisasi besar.
Saham-saham dengan karakteristik ini cenderung
tidak banyak dimiliki oleh investor asing. Hal ini dapat
terlihat dari perbandingan kinerja IHSG dengan 2 indeks
lainnya (MSCI Indonesia dan LQ45) yang berisi
saham-saham dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas
yang tinggi di Indonesia.
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Secara sektoral, penurunan terbesar di bulan Februari
2019 terjadi pada sektor otomotif yang turun sebesar
-11.91%, akibat turunnya salah satu saham kapitalisasi
besar di sektor tersebut.
Figur 2: Kinerja IHSG per sektor di Feb-19

Sumber: Bloomberg

1/2

MARKET FOCUS
Apa yang melatarbelakangi aksi ambil untung
investor asing ini? Ada beberapa kekhawatiran utama
para investor asing yang memicu aksi ambil untung di
bulan Februari 2019 ini: 1) Nilai tukar Rupiah yang
dipandang sudah relatif mahal atau “overbought”; 2)
Valuasi IHSG terutama saham-saham kapitalisasi besar
yang sudah relatif mahal, dibandingkan valuasi pasar
saham lainnya di Asia Pasifik; dan 3) Potensi
diturunkannya perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia
untuk tahun 2019.
Meski demikian, aksi ambil untung para investor asing ini
sebenarnya cukup wajar mengingat kinerja IHSG yang
naik +10,5% sejak akhir bulan Oktober 2018. Pasar saham
Indonesia masih memilki daya tarik bagi modal para
investor asing untuk kembali masuk, terutama didukung
oleh prospek-prospek positif sebagai berikut:
1) Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi
dibandingkan negara-negara berkembang lainnya
ditopang oleh kondisi fiskal maupun moneter Indonesia
yang solid;
2) Prospek pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan
Indonesia di tahun 2019 yang diperkirakan meningkat
+11-12% dari tahun lalu (lebih tinggi dari realisasi
pertumbuhan laba +8-10% di tahun 2018);
3) Dampak positif dari perubahan arah kebijakan moneter
Bank Sentral Amerika menuju arah yang lebih akomodatif
sejak akhir Januari 2019 diperkirakan akan membuat
pasar modal negara berkembang seperti Indonesia
menjadi semakin menarik.

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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