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31 MEI 2019
Pada 31 Mei 2019, Lembaga pemeringkat internasional ternama,
Standard and Poor’s (S&P), telah kembali menaikkan Sovereign
Credit Rating Indonesia ke BBB/outlook stabil dari BBB-/outook
stabil. Dengan demikian, ada kenaikan peringkat utang kembali.
Peningkatan ini merupakan sebuah kejutan positif bagi pasar modal
Indonesia.
Profil ekonomi Indonesia secara keseluruhan dinilai secara konsisten
lebih baik dari negara-negara sebanding lainnya. Kebijakan
Pemerintah Indonesia yang disertai oleh kebijakan fiskal yang moderat
dinilai telah efektif mempromosikan keuangan publik yang
berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ekonomi
Indonesia secara konsisten tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat
dibandingkan dengan negara-negara lain di tingkat pendapatan yang
sama (rata-rata Pertumbuhan Domestik Bruto per kapita 10 tahun
terakhir berada di level +4.1% vs rata-rata +2.2% yang dibukukan oleh
negara lain dengan tingkat pendapatan yang sama).
Selain itu, tingkat beban utang Pemerintah Indonesia relatif rendah,
menyeimbangkan kelemahan Indonesia yang seringkali dihubungkan
dengan negara berpenghasilan rendah. S&P memproyeksi rasio utang
Pemerintah Indonesia akan tetap stabil dalam beberapa tahun ke
depan. Defisit fiskal yang turun di bawah 2% pada 2018, diharapkan
tetap stabil selama empat tahun mendatang. S&P juga
memproyeksikan net general government debt tetap berada di bawah
30% dari PDB.
S&P juga meyakini beban utang luar negeri Indonesia masih sangat
aman dikarenakan Indonesia masih sangat menarik bagi foreign direct
investment (FDI). Keyakinan ini juga didukung oleh kuatnya akses
Indonesia di pasar keuangan internasional, meskipun terjadi gejolak
dan ketidakpastian pada beberapa tahun terakhir.
Kenaikan rating ini merefleksikan kepercayaan lembaga internasional
terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.
Dengan terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia
untuk lima tahun kedepan, kebijakan fiskal dan ekonomi Pemerintah
Indonesia yang dinilai efektif ini dipercaya oleh S&P akan berlanjut dan
berkesinambungan. Hal ini merefleksikan proyeksi keseimbangan
fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan konsisten
dalam beberapa tahun mendatang. Kenaikan rating dari S&P ini
diharapkan membawa dampak semakin meningkatnya FDI maupun
arus modal investor saham & obligasi asing yang akan masuk ke
Indonesia.
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Apakah dampak terhadap nilai tukar Rupiah dan pasar obligasi
Indonesia?
Nilai tukar Rupiah menguat sebanyak 155 poin ke Rp 14,255/USD hari
ini, setelah pengumuman kenaikan rating ini. Masuknya arus modal
investor asing membantu dalam penguatan nilai tukar Rupiah ini. Akan
lebih mendongkrak penguatan Rupiah apabila FDI ke Indonesia akan
mulai meningkat.
Sementara itu, tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia tenor
10 tahun juga menurun tipis 9bps menembus level 7.96% hari ini.
Dalam jangka pendek, hal ini akan memberikan sentiment positif
mengingat tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah Indonesia menjadi
relatif lebih menarik dibandingkan peers di Asia. Bahkan bila
dibandingkan dengan India, yang memiliki rating lebih rendah
daripada Indonesia yaitu BBB-, tingkat imbal hasil obligasi 10 tahun
Pemerintahnya telah berada di level 7%.
Kenaikan rating ini juga diharapkan akan memperbesar alokasi
investasi para investor asing di dunia ke pasar obligasi Indonesia,
sehingga berpotensi menekan tingkat imbal hasil di pasar obligasi
Indonesia lebih lanjut ke depannya.
Dalam jangka panjang, kenaikan rating ini akan dapat menurutkan
biaya pendanaan korporasi-korporasi Indonesia, terutama pada saat
penerbitan surat utang.
Bagaimana dengan potensi dampak bagi IHSG?
Pelaku pasar saham terlihat menyambut baik peningkatan rating ini.
Setelah pengumuman kenaikan rating yang di luar ekspektasi pelaku
pasar saham ini, arus modal investor asing yang masuk ke IHSG
melonjak ke Rp 1.43 triliun dan IHSG naik +1.73% menembus level
6209 pada hari ini. Dengan ini, IHSG telah bangkit dari titik terendah
terakhirnya, yaitu 5827 di pertengahan bulan Mei 2019, sebanyak
+6.6%, menjadikan kinerja tahun berjalan naik tipis sebanyak +0.2%
YTD.
Bagi kami, kenaikan rating ini merupakan bonus katalis tambahan
untuk IHSG, selain didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang relatif kuat dan stabil (+5-5.2%), pertumbuhan laba
perusahaan yang tinggi (+9-10%), serta valuasi yang menarik. Secara
historikal, setelah S&P menaikkan rating Indonesia terakhir kali yaitu di
tahun 2017, IHSG mencatat kinerja positif.
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Dari sisi fundamental perusahaan, kenaikan rating ini diharapkan bisa
menurunkan biaya modal dan
akhirnya dapat menyokong
pertumbuhan laba lebih tinggi lagi.
Figur 1: Kinerja IHSG setelah kenaikan rating Indonesia terakhir oleh
S&P di tahun 2017 positif
19 Mei 2017: S&P meningkatkan
rating Indonesia dari BB+ ke BBB-

21 Des 2017: Fitch juga ikut meningkatkan
rating Indonesia dari BBB- ke BBB
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Figur 2: IHSG selalu berkorelasi terbalik dengan imbal hasil obligasi
pemerintah 10 tahun, sehingga penurunan imbal hasil akan positif
untuk IHSG
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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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