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Selama bulan Agustus 2017, pergerakan pasar keuangan dipengaruhi
perkembangan ekonomi global, kinerja perusahaan pada semester I,
kenaikan harga komoditas dan geopolitik, khususnya di semenanjung Korea.
Publikasi kinerja semester I 2017, sejak bulan Juli hingga Agustus
berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham emiten. Sementara rilis datadata ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan PDB, laju inflasi dan
cadangan devisa ikut memberi sentiment positif. Saham sektor komoditas,
khususnya terkait komoditas batubara, pada bulan Agustus ini mendapat
dorongan dari kenaikan harga batubara di pasar internasional.
Gangguan badai Harvey ikut juga mendorong harga minyak mentah dunia,
sehingga juga mendorong harga komoditas logam, seperti timah dan nikel.
Meningkatnya tensi geopolitik antara Korea Utara dan Amerika, dengan
ancaman peluncuran rudal balistik dan uji coba bom hidrogen, menyebabkan
terjadi peningkatan resiko, sehingga banyak investor yang mengalihkan asset
investasi pada safe heaven, seperti emas. Harga emas dipasar internasional,
selama bulan Agustus, telah naik hampir 5%. Sedangkan index US$ menguat
0,2% ke level 92,67.
Pada bulan Agustus, data makro ekonomi domestik, pertama kalinya, sejak
akhir Tahun 2016, Bank Indonesia menurunkan 7D reverse repo rate dari
4,75% menjadi 4,50%. Penurunan ini sekaligus memperlihatkan adanya
penurunan resiko dari tekanan inflasi dan optimisme perbaikan ekonomi
domestik serta global. Sementara itu inflasi bulan Agustus tercatat-0,07%
(deflasi). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) 2017 sebesar
2,53%.
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Angka pengangguran AS pada bulan Agustus mengalami kenaikan dari 4,3%
menjadi 4,4%. Sementara data initial jobless claim meningkat menjadi 236K
dari 235K. Disamping itu data PMI manufacturing AS naik menjadi 52,8 di
bulan Agustus 2017 dari sebelumnya 52,5 bulan Juli. Disisi lain, data index
consumer confidence AS naik dari 93,4 menjadi 96,8 pada bulan Agustus.
Data-data ini menunjukkan peningkatan aktifitas manufaktur namun belum
menyerap tenaga kerja.
Dari ekonomi Tiongkok, Aktivitas manufaktur Tiongkok juga mengalami
kenaikan pada bulan Agustus ditunjukkan oleh data Caixin PMI
manufacturing dari 51,1 menjadi 51,6 pada bulan Agustus. Sedangkan Non
Manufacturing turun dari 54,5 dibulan Juli menjadi 53,4 pada bulan Agustus.
Dari sisi geo politik global, sentimen tensi politik masih berasal dari Korea
Utara. Terbaru Korea Utara menyatakan telah melakukan uji coba bom
Hidrogen, setelah sebelumnya mengarahkan uji coba rudal ke Guam
melewati Jepang. Hal ini dibalas oleh Korea Selatan dengan meluncurkan
peluru kendali Hyun Moo ke wilayah laut timur. Akibat memanasnya tensi
politik di semenanjung Korea tersebut, harga emas mengalami kenaikan
sekitar 5% dalam bulan Agustus atau sekitar 2,6% dalam sepekan terakhir.
Namun, Kurs Rupiah terhadap Dollar AS relatif stabil dari sekitar Rp 13.316
menjadi sekitar Rp 13.337 per Dollar AS. Situasi yang memanas dari
ketegangan di kawasan Korea, Jepang dan AS ini, untungnya ditimpali
dengan nota protes China atas uji nuklir hidrogen oleh Korea Utara.
Pada bulan September 2017 ini, outlook pasar secara umum masih akan
dipengaruhi perkembangan tensi politik di kawasan Korea dikaitkan dengan
respon AS atas gejolak tersebut. Dari kawasan lain, isu penyelesaian konflik
Rohingnya di Myanmar, menjadi perhatian dunia internasional, dikuatirkan
akan menularkan tensi politik dalam negeri. Harga komoditas pada bulan
September ini, diperkirakan masih berpotensi menguat. Selain karena faktor
iklim dan tensi geopolitik, juga dipengaruhi kebijakan moneter global yang
masih longgar. Dengan kebijakan moneter yang relatif longgar, yield obligasi
terjaga rendah, sehingga likuiditas global masuk ke pasar komoditas.
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The Fed diperkirakan masih akan hati-hati untuk melakukan kenaikan FFR
berikutnya, sambil mencermati perkembangan data-data ekonomi
berikutnya.

Saham
IHSG selama bulan Agustus 2017 menguat 0,40% ke level 5.864,06. Kenaikan
yang relatif terbatas ini lebih dipengaruhi kinerja saham-saham komoditas
akibat naiknya harga-harga komoditas. Sementara rilis kinerja keuangan
emiten pada semester I 2017, sudah berkurang pengaruhnya. Saham sektor
komoditas, khususnya batubara, minyak dan pertambangan logam serta
sektor konsumer, menjadi penopang kenaikan indeks. Sementara saham
sektor otomotif, konstruksi dan rokok menjadi penekan kenaikan IHSG.
Selama bulan Agustus, Investor asing melakukan penjualan bersih (net
Selling) sekitar Rp 6,25 triliun, sehingga selama bulan Januari-Agustus,
investor asing tercatat melakukan net buying Rp 1,5 triliun.
Outlook perdagangan bulan September 2017 IHSG diperkirakan bergerak
cenderung tertekan, karena minimnya katalis positif pasar. Sentimen positif
diperkirakan masih berasal dari ekspektasi kenaikan harga komoditas, serta
data cadangan devisa yang diperkirakan meningkat. Tensi geopolitik
diperkirakan akan meningkatkan naiknya harga emas dan berpengaruh pada
harga komoditas lainnya. Data-data makro ekonomi domestik, seperti
cadangan devisa RI bulan Agustus, diperkirakan menjadi sentimen positif
sesaat. Dalam dua tahun terakhir, IHSG pada bulan September tercatat
mengalami penurunan, karena minimnya katalis positif. Saham-saham sektor
yang menjadi perhatian adalah saham sektor infrastruktur, konsumer,
otomotif, serta komoditi.

Obligasi
Pada bulan Agustus lalu, berdasarkan data infovesta, indeks obligasi
pemerintah menguat 1,6% menjadi 7.289,215. Sementara indeks obligasi
corporate, menguat 0,71% ke level 2.930,870. Hal ini disebabkan
meningkatnya minat investor, khususnya investor domestik, walau terjadi
penurunan suku bunga 7D reverse Repo. Namun laju kepemilikan asing lebih
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melambat dibanding bulan lalu. Selama bulan Agustus, pihak asing memiliki
porsi 39,15% atau Rp 785,32 triliun, dari sebelumnya Rp 775,54 triliun atau
dengan porsi 39,35% dari Total Surat Berharga Negara. Untuk Surat Utang
Negara (SUN) pihak asing mencatat porsi 45,09% pada bulan Agustus, atau
Rp 763,96 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 754,70 triliun, namun
menurun dari porsi 45,24%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran
permintaan yang lebih besar dari porsi investor domestik, baik perorangan
maupun institusi.

Outlook September
Untuk bulan September, pasar obligasi domestik diperkirakan masih akan
bergerak sempit dengan volume yang relatif stabil dibanding bulan Agustus,
karena minimnya katalis pasar. Data-data ekonomi makro masih akan
dicermati pasar, seperti cadangan devisa serta data makro global. Investor
asing diperkirakan masih concern pada surat utang negara dengan jatuh
tempo 5 – 10 tahun.

Unit Link Dan Reksadana
Pada bulan Agustus, berdasarkan data dari indeks fund Infovesta, indeks
fund fixed income mengalami kenaikan yang lebih besar dari fund lain, yaitu
sebesar 1,68%, sementara fund campuran naik 0,60%. Indeks fund saham
mencatat kenaikan 0,006%. Terlihat bahwa investor masih mencari fund
dengan return yang relatif stabil, dibanding resiko fluktuasi di fund saham.

Outlook
Di bulan September ini, diperkirakan tekanan jual asing masih terjadi, karena
minimnya katalis positif. Naiknya harga komoditi energi, diperkirakan akan
menekan margin usaha, akibatnya akan meningkatkan pengeluaran biaya
produksi dari sisi energi. Investor cenderung mencari instrumen investasi
dengan resiko yang relatif rendah, sehingga diperkirakan, unit link
pendapatan tetap masih akan meningkat permintaannya, disusul dengan unit
link campuran serta kemudian unit link saham.
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