3,08 Triliun pada akhir Juli lalu. Data ini menujukkan ada capital inflow
dari aktifitas perdagangan dan tertahannya capital outflow. Aktifitas
manufaktur Tiongkok juga mengalami kenaikan pada bulan Juli
ditunjukkan dengan data PMI manufacturing yang naik menjadi 51,1 dari
bulan Juni 50,4.
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Sepanjang bulan Juli 2017, pergerakan pasar saham dipengaruhi publikasi
kinerja emiten selama semester I 2017, disamping rilis data-data ekonomi
makro global. Saham sektor komoditas dan infrastruktur mendapat
sentiment positif dari kinerja yang lebih baik pada semester I serta
naiknya harga komoditas terutama komoditas energi. Pada bulan Juli data
makro ekonomi domestik, seperti consumer price index mengalami
kenaikan 3,88% yoy. Sementara itu inflasi bulan Juli tercatat 0,22% lebih
tinggi dari bulan Juni 0,69%, namun lebih rendah dari ekspektasi 0,19%.
Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2017 sebesar 2,60%. Dari data
inflasi ini, terlihat bahwa laju kenaikan harga barang secara umum masih
terkendali, dan resiko kenaikan suku bunga yang dipengaruhi variabel
internal berkurang. Hal ini menjadi salah satu alasan suku bunga acuan
Bank Indonesia tidak mengalami perubahan pada angka 4,75%. Disisi lain
data Nikkei Manufacturing PMI Indonesia mengalami penurunan ke level
48,6 pada Juli dari 49.5 di bulan Juni. Hal ini menunjukkan penurunan
aktivitas pabrik pada bulan tersebut.
Dari AS, selama bulan Juli, Dow Jones Index menguat 2,54% ke level
21.891,12. Kenaikan ini juga dipengaruhi musim rilis laporan kinerja
keuangan emiten serta membaiknya data tenaga kerja AS. Angka
pengangguran AS pada bulan Juli mengalami penurunan dari 4,4%
menjadi 4,3%. Disamping itu data PMI manufacturing AS naik menjadi
53,3 di bulan Juli 2017 dari sebelumnya 53,22 bulan Juni. Ini
menunjukkan kenaikan aktivitas pesanan baru, yang bisa berdampak
pada tekanan inflasi.

Dari sisi geopolitik global, tensi politik masih berasal dari Korea Utara,
dengan uji rudal balisitik yang mengklaim bisa mencapai Amerika Serikat,
dan AS pun mengingatkan China untuk berbicara dengan sekutunya Korea
Utara. Disisi lain ketegangan dan data cadangan minyak AS yang
melambat berpengarauh pada naiknya harga minyak mentah dunia,
sedangkan iklim musim panas dibeberapa negara telah menjadi spekulasi
akan peningkatan permintaan bahan bakar batu bara untuk pembangkit
listrik, karena peningkatan penggunaan pendingin ruangan. Kenaikan
harga komoditas energi ini telah menjadi sentimen positif bagi
permintaan saham-saham berbasis komoditas batubara, baik di dalam
negeri, maupun luar negeri.
Outlook pada bulan Agustus 2017, dengan dirilisnya data GDP Indonesia
untuk kuartal II 2017 sebesar 5,01% yoy, yang sesuai ekspektasi ekonom.
Sementara itu cadangan devisa akan diperkirakan mengalami kenaikan.
Data-data lain yang akan dirilis pada Agustus ini, defisit neraca transaksi
berjalan diperkirakan melebar. Dari global, data Neraca perdagangan
Tiongkok diperkirakan akan mencatat surplus yang melebar sedangkan
inflasi Tiongkok Juli 2017 diperkirakan stabil di level 1,5% yoy. Harga
komoditas pada Agustus diperkirakan masih berpotensi menguat. Selain
karena faktor iklim, 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. Dengan kondisi ini, kedepan, The Fed diperkirakan akan
sangat hati-hati untuk melakukan kenaikan FFR berikutnya.

Sementara itu data ekonomi Tiongkok, yaitu data cadangan devisa pada
bulan Juli menunjukkan peningkatan sebesar US$ 24 miliar menjadi US$
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Saham
IHSG pada bulan Juli 2017 menguat 0,19% ke level 5.841. Kenaikan yang
cenderung terbatas ini dipengaruhi rilis kinerja keuangan emiten pada
semester I 2017 serta dukungan dari saham-saham komoditas energi,
karena naiknya harga minyak dan batubara. Saham sektor komoditas
energi, khususnya
sektor telekomunikasi dan infrastruktur, menjadi
penopang kenaikan indeks, sementara saham otomotif, konsumen dan
perbankan menjadi penekan kenaikan IHSG. Pada bulan Juli, Investor
asing melakukan penjualan bersih (net Selling) sekitar 10,5 Triliun,
sehingga selama Bulan Januari-Juli, investor asing tercatat melakukan net
buying Rp. 7,8 Triliun dibanding periode Januari-Juni 18,3 Triliun.

(SUN) pihak asing mencatat porsi 45,24% pada bulan Juli, atau Rp. 754,70
Triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp. 751,29 Triliun.

Outlook Agustus
Untuk bulan Agustus, dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal II yang
sesuai ekspektasi serta kebijakan ekonomi global yang lebih longgar,
pasar obligasi domestik diperkirakan masih akan bergerak sempit dengan
volume yang belum terlalu ramai. Dengan resiko pasar yang relatif stabil,
investor asing diperkirakan masih fokus pada surat utang negara dengan
jatuh tempo 5 – 10 tahun.

Unit Link dan Reksadana
Outlook perdagangan bulan Agustus 2017 IHSG diperkirakan bergerak
cenderung tertekan, karena minimnya katalis positif pasar. Sentimen
positif diperkirakan masih berasal dari ekspektasi kenaikan harga
komoditas, dengan naiknya permintaan. Data-data makro ekonomi
domestik, seperti cadangan devisa RI bulan Juli, diperkirakan menjadi
sentimen positif sesaat. Saham-saham sektor yang menjadi perhatian
adalah saham sektor telekomunikasi, otomotif, energi serta banking.

Obligasi
Pada bulan Juli lalu, berdasarkan data infovesta, indeks obligasi
pemerintah menguat 0,15% menjadi 7.174,144. Sementara indeks
obligasi corporate, menguat 0,84% ke level 2.910,323. Hal ini sebagian
disebabkan kembali masuknya dana asing sebagai respon stabilnya resiko
domestik. Namun laju kepemilikan asing lebih melambat dibanding bulan
lalu. Selama bulan Juli total surat berharga negara yang diperdagangkan
mencapai Rp 1.970,91 triliun, naik dari bulan Juni yang tercatat pada Rp.
1.952,23 Triliun. Pihak asing memiliki porsi 39,35% atau Rp. 775,54
Triliun, dari sebelumnya Rp. 770,55 Triliun. Untuk Surat Utang Negara

3

Pada bulan Juli, berdasarkan data dari indeks fund Infovesta, indeks fund
campuran mengalami kenaikan yang lebih besar dari fund lain, yaitu
sebesar 0,24%, sementara fixed income fund naik 0,22%. Indeks fund
saham mencatat kenaikan 0,07%.

Outlook
Di bulan Agustus ini, diperkirakan tekanan jual asing masih terjadi, karena
minimnya katalis positif. Naiknya harga komoditi energi, diperkirakan
akan menekan margin usaha, akibat naiknya pengeluaran biaya produksi
dari sisi energi. Resiko ini, akan meningkatkan permintaan instrument
investasi dengan imbal hasil yang lebih stabil, sehingga akan
meningkatkan harga. Diperkirakan, unit link campuran masih akan lebih
menjadi pilihan, disusul dengan unit link pendapatan tetap dan kemudian
saham.
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