Bahrain, Libia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Maladewa menuding Qatar
mendukung kelompok-kelompok militan seperti ISIS dan Al Qaida, dituding
melakukan langkah yang mengganggu keamanan kawasan Teluk.
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Bulan Juni lalu, sentimen pasar domestik, baik saham maupun surat utang,
terpengaruh masa Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri, sehingga
perdagangan secara umum berlangsung lambat dan sepi. Isu utama makro
ekonomi global, berasal dari Amerika, terutama pertemuan FOMC tanggal 14
Juni 2017, yang akhirnya memutuskan kenaikan suku bunga acuannya 25 bps
menjadi 1,00%-1,25%. Langkah The Fed ini, bagi kalangan pelaku pasar telah
diantisipasi, sehingga tidak berdampak signifikan. Selama bulan Juni US$
Index melemah 1,3% menjadi 95,63 namun Dow Jones Index menguat 1,3%
ke level 21.287,03. Sementara yield 10 Gov’t Bond menguat dari 2,20%
menjadi 2,27%. Pada bulan Juni beberapa data ekonomi AS yang di rilis
belum menunjukkan perbaikan signifikan. Continuing Jobless naik dari posisi
1929 ribu menjadi 1956 ribu namun diikuti dengan data Worker ADP
Employment Change yang menurun, dengan mempekerjakan 158 ribu dari
230 ribu di bulan Mei. Diluar itu terjadi penurunan data indeks PMI dari 52,7
pada bulan Mei menjadi 52 pada Juni, walau business confidence naik dari
54,9 menjadi 57,8.

Dari domestik, sepanjang bulan Juni, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
terjadi inflasi sebesar 0,69% sepanjang Juni 2017. Namun, Bank Indonesia
(BI) menilai pencapaian inflasi pada Juni 2017 terkendali dengan baik.
Meskipun pada periode tersebut terdapat momen bulan puasa Ramadan
serta libur panjang hari raya Idul Fitri. Secara kumulatif, inflasi sepanjang
2017 sejak Januari hingga Juni mencapai 2,38% persen. Sedangkan inflasi
Juni tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat sebesar
4,37%. Merespon kenaikan suku bunga The Fed, Bank Indonesia tidak
mengubah suku bunga 7-day reverse tetap di level 4,75%.
Outlook pada bulan Juli ini, dari dalam negeri, pemerintah mengubah target
pertumbuhan ekonomi di tahun ini menjadi 5,2% dari sebelumnya sebesar
5,1%. Pemerintah melihat dari sisi global, telah terjadi membaiknya
pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS),
negara-negara di kawasan Uni Eropa, Jepang, China, Thailand, dan Malaysia.
Bahkan IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global bisa
meningkat dari 3,4% menjadi 3,5%. Hal ini menunjukkan optimisme
pemerintah, bahwa fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat,
apalagi pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan harga BBM pada
bulan Juli sampai September, untuk menjaga stabilitas laju inflasi.

Sementara itu tidak ada reaksi dari ekonomi China yang berarti pasca The
Fed manaikkan suku bunga acuannya. 7 Days Reverse Repo China tidak
berubah, tetap di level 2,45%, The Caixin Manufacturing PMI pada bulan Juni
naik menjadi 50,4 dari bulan sebelumnya 49,6. Indikator business confidence
naik dari 51,2 pada bulan Mei menjadi 51,7 pada bulan Juni.

Dari sisi geopolitik, klaim Korea Utara sukses menggelar uji coba rudal balistik
antar benua (ICBM), yang bisa mampu menjangkau daratan Amerika Serikat
(AS), menjadi sentimen negatif global. Ini dikuatirkan juga akan menganggu
harga komoditas, dan berdampak pada pesimisme perbaikan ekonomi
kawasan.

Dari sisi geopolitik global, berita bahwa 7 negara memutuskan hubungan
diplomatik dengan Qatar, sempat menekan harga minyak karena dianggap
akan mempengaruhi kesepakatan pembatasan produksi. Arab Saudi, Mesir,

Dari AS, terjadi perbedaan pendapat didalam badan The Fed, bahwa datadata ekonomi AS belum menunjukkan perbaikan secara signifikan, sehingga
mengindikasikan bahwa pelonggaran neraca baru bisa dilaksanakan pada
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akhir tahun. Ini menjadi sedikit sikap pesimis terhadap kemajuan ekonomi AS
dan berharap kebijakan kenaikan suku bunga acuannya menjadi lebih
lambat.
Dari pasar komoditas, sentimen positif datang dari komoditas batubara.
Tingginya tingkat curah hujan di China yang menyebabkan banjir di sungai
Yangtze telah mengakibatkan turunnya tingkat kapasitas hydropower plant
yang cukup signifikan, sehingga bisa bergeser pada peningkatan permintaan
batubara. Harga acuan future batu bara Newcastle hingga bulan September
berada di atas level US$80/ton.

Saham
Walau dalam jumlah hari perdagangan yang lebih singkat, IHSG pada bulan
Juni menguat 1,6% ke level 5.830. Kenaikan yang cenderung terbatas ini juga
dipengaruhi dampak dari sikap wait and see pelaku pasar sebelum keputusan
atas kenaikan suku bunga The Fed. Saham sektor perbankan dan konsumsi,
menjadi penopang kenaikan indeks, sementara saham media dan farmasi
menjadi penahan kenaikan IHSG. Investor asing melakukan penjualan bersih
(net selling) sekitar Rp. 3,8 triliun pada bulan Juni.
Outlook perdagangan bulan Juli 2017 diperkirakan IHSG bergerak mixed.
Sentimen positif diperkirakan berasal dari ekspektasi laporan keuangan
emiten, terutama sektor finansial, sedangkan pengaruh negatif berasal dari
mulai menurunnya harga komoditas serta penurunan cadangan devisa RI
bulan Juni. Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia pada
akhir Juni 2017 turun US$ 1,86 miliar, menjadi US$ 123,09 miliar dari periode
Mei 2017 sebesar US$ 124,95 miliar. Penurunan cadangan devisa pada Juni
2017 terutama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas valas perbankan dalam
menghadapi liburan panjang Lebaran. Sektor yang menjadi perhatian adalah
telekomunikasi, konsumer, energi serta infrastruktur.

Obligasi
Pada bulan Juni lalu, berdasarkan data infovesta, indeks obligasi pemerintah
menguat 0,82% menjadi 7.163,549. Sementara indeks obligasi corporate,
menguat 0,48% pada level 2.886,123.
Hal ini sebagian disebabkan sebagai respon dari keputusan The Fed
menaikkan suku bunga acuannya, disisi lain Bank Indonesia
mempertahankan BI 7-days repo rate di 4,75%. Selama bulan Juni Total surat
berharga negara yang diperdagangkan mencapai Rp. 1.952,23 Triliun naik
dari bulan Mei Rp. 1.931,53 Triliun. Pihak asing memiliki porsi 39,47% atau
Rp. 770,55 Triliun, naik dari 39,15%. Untuk Surat Utang Negara pihak asing
mencatat porsi 45,40% pada bulan Juni, atau Rp. 751,29 Triliun, naik dari
bulan Mei Rp. 737,12 Triliun dengan porsi 44,90% dari SUN yang
diperdagangkan.

Outlook Juli
Untuk bulan Juli, dengan faktor adanya penurunan cadangan devisa, serta
antisipasi mulai dipublikasikannya sebagian kinerja keuangan tengah tahunan
emiten, diperkirakan pasar obligasi akan bergerak sempit dengan volume
yang belum terlalu ramai. Pelaku pasar, terutama asing diperkirakan masih
fokus pada surat utang negara dengan jatuh tempo 5 – 10 tahun.

Unit Link dan Reksa Dana
Pada bulan Juni, berdasarkan data dari indeks fund Infovesta, Equity fund
index mengalami kenaikan yang lebih besar dari fund lain, yaitu sebesar
1,16%, sementara fund campuran naik 0,58%. Indeks fund pendapatan tetap
mencatat kenaikan imbal hasil 0,54%.

Outlook
Di bulan Juli ini, tekanan jual asing masih terlihat cukup besar, apalagi jika
kinerja emiten yang akan mulai dipublikasikan tidak sesuai dengan
ekspektasi. Tekanan inflasi setelah bulan Juli diperkirakan cukup besar, walau
tidak sebesar bulan Juni, karena dimulainya tahun ajaran baru. Resiko juga
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dari eksternal seperti turunnya harga komoditas dan geopolitik. Akibatnya,
unit link campuran diperkirakan lebih menjadi pilihan, disusul dengan unit
link pendapatan tetap serta saham. Revisi naik pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi optimisme bagi prospek semua instrumen investasi
kedepan.
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