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ULASAN PASAR GLOBAL
Lebih dari 1 miliar dosis vaksin telah diberikan di 170 negara di seluruh dunia, menurut data dari
Ourworldindata.org. Dosis yang telah diberikan cukup untuk mencakup sekitar 7% populasi dunia. Namun,
distribusinya tetap tidak merata dimana negara-negara berpenghasilan tinggi melakukan vaksinasi sekitar 25 kali
lebih cepat daripada negara-negara berpenghasilan paling rendah.
Wabah yang terjadi belakangan ini di India, Filipina, dan Jepang telah dikonfirmasikan terkait dengan varian baru,
tetapi tingkat keparahan virus dibandingkan dengan varian aslinya masih belum ditentukan.
The Fed menjadi perhatian pasar karena data tenaga kerja pulih jauh lebih cepat daripada siklus resesi sebelumnya
meskipun ada kekecewaan dari data Non-Farm Payroll bulan April, menurut data dari Bloomberg. The Fed percaya
bahwa inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2021 hanya bersifat sementara, tetapi pemulihan tenaga kerja yang
cepat berpotensi membuat ekspektasi inflasi pada tingkat yang tinggi.
Otoritas Tiongkok mengumumkan target PDB di atas 6% pada tahun 2021 dan komitmen untuk mempertahankan
kebijakan moneter dan fiskal yang cukup akomodatif untuk menjaga pemulihan pada jalur yang berkelanjutan,
menurut berita yang dilansir CNBC Indonesia.

ALOKASI ASET & KINERJA PASAR MODAL GLOBAL
Reli pasca-pandemi telah menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah, hampir menyamai pemulihan pasca krisis keuangan
global pada 2010-2011. Musim laporan keuangan 1Q21 telah dimulai dengan baik, dengan lebih dari 75% perusahaan sejauh ini
telah melaporkan kinerja yang melampaui perkiraan konsensus dan hanya 22% yang di bawah perkiraan, menurut data yang
diolah dari Factset dan Bloomberg. Namun, kinerja kuartal berikutnya dari perusahaan-perusahaan ini diperkirakan hanya
sebatas rata-rata. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kinerja perusahaan telah mencapai puncaknya dalam periode
pemulihan yang kuat.
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Sumber: Bloomberg. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan.

Disclaimer
Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak
ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis
dari PT AIA FINANCIAL (AIA). Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan
untuk pembayaran, pembelian, atau penjualan produk asuransi 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 Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
kami. Dokumen ini disiapkan oleh PT AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Investasi pada Produk
Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi 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.
PT AIA FINANCIAL merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan
asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA
Group.

