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Pada pertemuan G20 di Osaka, Perdana Menteri Xi dan Presiden
Trump sepakat untuk melanjutkan negosiasi Perang Dagang dan
meredakan ketegangan antara kedua negara. Walaupun belum ada
langkah-langkah konkrit yang disepakati, Presiden Trump
memutuskan untuk menunda kenaikan tarif lebih lanjut dan Tiongkok
akan mulai membeli kembali produk-produk pertanian dari Amerika
Serikat.
Hal yang di luar perkiraan adalah mengenai perkembangan positif
sehubungan kasus Huawei. Presiden Trump menyatakan bahwa
perusahaan Amerika Serikat boleh membeli peralatan teknologi dari
Huawei selama tidak membahayakan keamanan nasional. Di samping
itu, Larry Kudlow, Direktur US National Economic Council mengatakan
bahwa Huawei bisa mendapat pengecualian sementara, namun tetap
berada dalam daftar hitam.
Belajar dari hasil pertemuan G20 di Buenos Aires pada akhir
Desember 2018, perang dagang diperkirakan masih belum akan
berakhir. Ketika itu Presiden Trump-Xi sepakat untuk meredakan
ketegangan. Amerika Serikat menunda kenaikan tarif dari 10% menjadi
25% atas US$ 200 milyar barang dari Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok
berjanji akan membeli produk pertanian dan energi dari Amerika
Serikat dalam jumlah signifikan. Pasar saham Global bereaksi positif, di
bulan Januari, S&P 500 naik +7.9% dan MSCI Indonesia naik +5.5%.
Namun di bulan Mei 2019, Amerika Serikat tetap menaikkan tarif
menjadi 25% dan nilai ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok juga tetap
turun -24% yoy pada triwulan pertama 2019.
Presiden Jokowi melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan
beberapa negara mitra dagang Indonesia di Osaka. (1) Bersama Putra
Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Jokowi
menyatakan kesiapan BUMN konstruksi untuk membantu proyek
pembangunan masif di Arab Saudi. Kedua kepala negara juga
mendukung kerjasama Pertamina-Aramco dalam pengembangan
kilang Cilacap sebagai bagian dari rencana meningkatkan produksi
minyak Pertamina dari 1 juta menjadi 2 juta barel per hari. (2) Bersama
India dan Tiongkok, Presiden Jokowi menekankan perlunya kelancaran
ekspor minyak sawit Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga

membuka investasi infrastruktur di Sabang untuk memperlancar arus
perdagangan antara Andaman dengan Aceh. (3) Bersama Korea
Selatan, Presiden membahas kerjasama industri strategis dan
investasi Korea di Indonesia. Dengan berakhirnya hiruk pikuk politik,
Indonesia berpeluang untuk mempercepat realisasi berbagai proyek
kerjasama dengan negara mitra.
Pasar tampak belum sepenuhnya mengantisipasi hasil positif dari
pertemuan G20. Sepanjang minggu lalu IHSG menguat +0.7% dan
imbal hasil Obligasi Pemerintah dengan tenor 10 tahun turun -8bps,
dan nilai tukar Rupiah menguat tipis +0.3%. Kami perkirakan di bulan
Juli 2019, sentimen positif hasil G20 masih mungkin berlanjut,
terutama di pasar saham. Di sisi lain, pasar obligasi cenderung wait and
see menantikan Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 18 Juli nanti. BI
kemungkinan tidak akan menurunkan suku bunga sebelum The Fed
melakukannya terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah masih memiliki
amunisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui
rencana pemotongan tarif pajak badan dan revisi undang-undang
ketenagakerjaan.
Saat ini, IHSG berada pada level 16.2x P/E 2019, yaitu di rata-rata P/E
selama 5 tahun terakhir, 16.1x. Sejak pertengahan tahun 2018, IHSG
belum pernah diperdagangkan di atas level tersebut. Dibandingkan
awal tahun, ekspektasi pertumbuhan EPS 2019 telah turun dari 12.5%
yoy menjadi 10% yoy. Namun jika BI dan pemerintah menunjukan
koordinasi kebijakan yang tepat sasaran, dan didukung oleh situasi
perang dagang yang mereda, pasar dapat merevisi naik pertumbuhan
EPS, atau melakukan re-rating atas valuasi IHSG.
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