Dari domestik, pada bulan Mei ditandai dengan sentiment positif bagi
perekonomian Indonesia dengan dinaikkannya peringkat utang negeri oleh
Standard & Poor's (S&P) Global Ratings ke level layak investasi (investment
grade). Ini tentu menambah daya tarik Indonesia bagi investor global,
karena ini berarti penurunan tingkat resiko investasi.
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Selama bulan Mei yang lalu, pasar modal domestik secara keseluruhan
dipengaruhi beberapa faktor ekonomi baik domestik, maupun global.
Secara umum, sampai dengan bulan Mei, berdasarkan data-data ekonomi
yang telah dipublikasikan, perekonomian global masih belum cukup
membaik. Pertumbuhan ekonomi AS masih melambat ke 0,7% yoy dari
2,1% yoy pada kuartal I. Namun tingkat pengangguran AS pada April
mengalami penurunan dari 4,5% menjadi 4,4%. The Fed tidak merasa
kecewa terhadap perekonomian AS di kuartal I, walau laju inflasi pada April
turun ke 2,2% yoy dari 2,4% yoy. The Fed masih optimis inflasi akan
mendekati target.
Dari China dilaporkan, ekonomi sepanjang kuartal pertama tahun 2017
tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,9%. Pertumbuhan
ekonomi China ini lebih tinggi dari kuartal IV 2016 di kisaran 6,8 %, bahkan
di atas prediksi ekonom. Pertumbuhan ekonomi China didorong oleh
peningkatan belanja infrastruktur pemerintah dan pasar perumahan.
Sementara itu, cadangan devisa pada April berada dilevel US$ 3,03 triliun
dari bulan sebelumnya US$ 3 triliun. Surplus neraca perdagangan melebar
ke US$ 38,05 miliar dari US$ 23,93 miliar. Namun Moody’s menurunkan
peringkat kredit Tiongkok dari A3 menjadi A1. Alasan Moody’s, kekuatiran
akan melambatnya ekonomi dan utang yang meningkat ditahun-tahun
mendatang. Moody’s memprediksi beban utang pemerintah akan
meningkat menjadi 40% dari PDB 2018 dan ini akan memperlambat laju
pertumbuhan.
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Diluar itu, Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi
kuartal I 2016 sebesar 5,01% secara tahunan, naik 0,09% dibandingkan
periode yang sama tahun lalu. BKPM melaporkan realisasi investasi pada
kuartal I tumbuh 13,5% mencapai Rp. 165,8 triliun. Cadangan devisa
Indonesia naik ke US$ 123,2 miliar dari US$ 121,8 miliar pada bulan April.
Penerimaan pajak naik, 18,19% hingga April, menjadi Rp. 343,7 triliun.
Namun pada bulan Mei BPS mencatat laju inflasi sebesar 0,39%, yang
disumbangkan oleh kenaikan harga kebutuhan pangan jelang Ramadhan.
Angka ini naik dari inflasi April 2017 yang tercatat 0,09 %. Inflasi tahun
kalender (Januari–Mei) 2017 sebesar 1,67% dan tingkat inflasi tahun
ketahun (Mei 2017 terhadap Mei 2016) sebesar 4,33%. Kurs rupiah
terhadap US$ selama bulan Mei relative stabil.
Outlook pada bulan Juni ini, pelaku ekonomi masih menanti hasil sidang
pertemuan The Fed yang akan diadakan pada tanggal 14 Juni mendatang.
Banyak ekonom memperkirakan, The Fed akan menaikkan FFR, tetapi
dengan fakta variabel ekonomi AS yang masih belum cukup baik, dan
ekonomi global yang masih stagnan, bisa saja The Fed belum akan
mengubah suku bunganya.
Dari dalam negeri, pada bulan Juni ini tekanan inflasi masih dimungkinkan,
akibat meningkatnya kebutuhan pokok dan sisi moneter, periode
Ramadhan dan menyambut Idul Fitri. Hal ini memungkinkan Bank
Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan dan stabilitas kurs
rupiah.
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Kenaikan suku bunga fed rate diperkirakan tetap bertahap dengan proyeksi
ada 3 kali kenaikan di 2017; konsensus memproyeksikan kenaikan fed rate
selanjutnya di Juni dan Desember. Selama Fed-rate hike tidak dipercepat
dan besarannya sesuai ekspektasi, efeknya diperkirakan netral.
Di April, yield US Treasury 10 tahun turun ke 2,3% dari 2,4% beda 4,73%
dari yield obligasi RI 10 tahun di 7,05%. Dollar Index spot (DXY) pun
melemah ke level 99 di bulan April, mendukung sentimen risk-on; memicu
aliran arus dana asing menuju Eropa dan EM. Apalagi, industri manufaktur
Asia memasuki 2017 dengan kinerja yang solid. Di sisi domestik, Indeks
Nikkei Manufaktur Indonesia naik ke 51,2 di April dari 50,5. Cadangan
devisa RI di April melampaui USD 122 miliar, dibantu terbitnya global bonds
pemerintah dan lelang SBBI valas. Rupiah stabil -0.02% MoM di Rp
13.329/USD. Kredibilitas fiskal RI di 2017 diperkuat pemangkasan belanja
pemerintah dengan sasaran yang lebih bisa dicapai, ditambah efek
kenaikan tax base atas income pemerintah paska Tax Amnesty. Di sisi lain,
kekalahan kubu pendukung pemerintah di Pilkada DKI putaran II berisiko
menurunkan konfidens S&P untuk menaikkan rating hutang RI ke
‘investment grade’.

Saham
Dari pasar saham, IHSG pada perdagangan Mei 2017 tercatat mengalami
kenaikan 0,9%. Kenaikan ini didorong oleh beberapa data positif antara
lain: S&P menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- atau
Layak Investasi. Consumer Confidence Index Indonesia pada April 2017
tercatat naik ke 123,7 dari 121,5 pada periode sebelumnya. Penjualan
semen april 2017 membaik dari 2,8% YoY menjadi 11% yoy. BI RR rate tetap
di 4,75% pada RDG Mei 17 karena BI memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia 2017 membaik menjadi 5,11%. Sektor yang menjadi
penopang kenaikan index adalah sektor konsumer dan finance yang
mengalami kenaikan secara berturut turut 3.4%, dan 3.0%. Sektor yang
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mengalami penurunan adalah pertambangan dan properti yang tercatat
turun masing masing 8.6%, 2.6%. Adapun Asing selama perdagangan Mei
2017 tercatat melakukan Net Buy Sebesar Rp. 8.2 triliun di pasar reguler.
Outlook perdagangan bulanJuni 2017 diperkirakan IHSG akan bergerak mix
dengan kecenderungan turun. Data penting yang menjadi perhatian adalah
Inflasi Indonesia diperkirakan naik ke 4,37% yoy. Manufacturing PMI
Indonesia diperkirakan membaik. Sementara pelaku pasar menanti
kepastian arah Federal Funds Rate, walau diperkirakan akan naik menjadi
1,25% dari 1%. Harga komoditas terutama minyak cenderung menurun
akibat krisis politik timur tengah serta ekonomi global yang secara umum
masih stagnan. Sektor yang menjadi perhatian adalah konsumen dan retail
akibat masa lebaran, telekomunikasi serta infrastruktur.

Obligasi
Yield Obligasi pemerintah tenor 10 tahun di perdagangkan di 6.93%, turun
12bps dibandingkan akhir bulan lalu. Hal ini didorong oleh S&P menaikkan
peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- atau Layak Investasi. Di
2Q17, Rupiah dinilai masih stabil di bawah Rp. 13.400/USD setelah tercatat
stabil di Rp 13.329 /USD di akhir April. Potensi Fed-rate hike 0,25% bulan
Juni dinilai netral, minat asing atas bursa obligasi RI bertahan. Asing
mencatat net buy Rp. 10,33 triliun di bulan Mei saat kepemilikan asing di
SUN naik ke 39,15% dari 39,1%. Kepemilikan investor asing pada SBN total
(SBN + SBSN), pada bulan Mei mencapai Rp. 756,15 triliun dari Rp. 748,82
triliun di April. Sementara pada 6 Juni kepemilikan asing di SBN Total Rp.
759,38 triliun. BI 7-days reverse repo rate bertahan 4,75%. Disaat BI 7-days
repo rate diperkirakan bertahan, spread 2,88% antara Yield SUN tenor 10
thn dan inflasi tahunan RI masih menarik dibanding spread di negara lain
Asia, karena apresiasi IDR atas USD masih relatif stabil .
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Outlook Juni
Yield SUN pada periode Juni bepotensi naik karena secara historical Juni
adalah bulan dengan rata-rata capital loss 0.6% (2004-2016). Dua sentimen
yang mempengaruhi adalah ekspektasi pelaku pasar atas Federal Funds
Rate. Sementara itu posisi cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2017
tercatat US$ 124,95 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir
April 2017 yang sebesar US$ 123,25 miliar, menjadi sentiment positif.
Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa,
antara lain berasal dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian
pemerintah serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas.
Akan tetapi tren inflasi yang dipekirakan mengalami kenaikan akan menjadi
penghalang bagi imbal hasil SUN untuk turun lebih lanjut di mana selisih
dengan JIBOR 3m saat ini tinggal sembilan bps dan dengan inflasi yang naik
itu sulit bagi BI beralih ke kebijakan moneter yang dengan target yang lebih
rendah untuk saat ini.

tekanan inflasi serta relatif sepinya pasar selama Ramadhan. Unit link
campuran diperkirakan relative stabil. Namun sampai akhir tahun semua
unit link masih prospektif seiring dengan membaiknya data-data
perekonomian dalam negeri.

Unit Link
Pada bulan Mei, berdasarkan data Infovesta, kinerja unit link pendapatan
tetap paling baik. Indeks unit link pendapatan tetap mencatat imbal hasil
0,64%. Lalu indeks unit link campuran 0,58% dan kinerja unit link saham
memberi imbal hasil 0,06%. Jika dihitung secara year to date (ytd) hingga
Mei 2017, indeks unit link saham masih paling unggul, dengan imbal hasil
5,03%, lalu diikuti unit link imbal hasil sebesar 4,23% dan terakhir unit
link pendapatan tetap dengan imbal hasil 4,06%.

Outlook
Di bulan ini, pengaruh investment grade dan bertambahnya dana asing
masuk ke pasar surat utang negara, masih menjadi sentiment positif bagi
kinerja unit link pendapatan tetap. Sementara, kinerja unit link saham
diperkirakan mendapat tekanan akibat turunnya harga komoditas dan
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