kenaikan harga barang secara umum masih terkendali, dan tingkat inflasi
tahun ke tahun (September 2017 terhadap September 2016) sebesar 3,72%.
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Isu geopolitik, terutama disemenanjung Korea, arah kebijakan The Fed,
kenaikan harga komoditas, terutama batubara serta penurunan suku bunga
7D reverse repo BI, menjadi faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi
pasar keuangan global dan domestik. Dari semenanjung Korea, rencana
Korea Utara yang akan kembali melakukan uji coba rudal balistik dengan
jangkauan sampai ke Amerika Serikat, sempat membuat resiko kembali naik.
Hal ini diperlihatkan dengan kenaikan harga emas yang sempat kembali naik,
setelah sempat terkoreksi. Kemundian kembali terkoreksi, setelah Korea
Utara menunda rencana peluncuran rudal tersebut pada akhir bulan lalu,
ditengah rencana sanksi ekonomi yang lebih berat dari dunia internasional.
Disisi lain, pengaruh kebijakan The Fed yang belum mengubah suku bunga
acuannya masih memberi sentimen positif bagi bursa global yang juga
dibarengi dengan rencana penghematan anggaran AS. Dari dalam negeri,
kenaikan harga batubara sempat menjadi dukungan positif bagi kenaikan
pasar saham, namun berita-berita terkait pembatasan harga supply batubara
ke PLN yang akan dipatok, telah membuat fluktuasi harga saham sektor ini.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga 7D
reverse repo dari 4,50% menjadi 4,25%. Penurunan ini sekaligus
memperlihatkan adanya penurunan resiko dari tekanan inflasi dan
optimisme perbaikan ekonomi domestik serta global. Langkah ini ditujukan
untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mendukung
pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ini sempat meningkatkan indeks harga saham gabungan, walaupun
dana asing kembali keluar pasar. Rilis data-data ekonomi makro, seperti laju
inflasi dan cadangan devisa ikut memberi sentimen positif. Inflasi bulan
September tercatat 0,13%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–
September) 2017 sebesar 2,66%. Dari data inflasi ini, terlihat bahwa laju
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Pada bulan September cadangan devisa Indonesia naik US$600 juta menjadi
US$129,4 miliar. Kenaikan ini berasal dari devisa hasil ekspor dan dari
penerimaan pajak serta hasil lelang surat berharga Bank Indonesia valas.
Neraca perdagangan Indonesia, juga mengalamai surplus 1,72 miliar pada
Agustus 2017, dibandingkan surplus sebesar 0,37 miliar dolar AS tahun
sebelumnya dan di atas perkiraan pasar sebesar 0,52 miliar dolar AS. Ini
merupakan surplus neraca perdagangan terbesar sejak November 2011,
karena ekspor melonjak 19,24 % dari tahun sebelumnya menjadi 15,21 miliar
dolar AS sementara impor naik 8,89 % menjadi 13,49 miliar dolar AS. Dari
perkembangan data-data tersebut terlihat bahwa fundamental ekonomi
makro domestik masih cukup terjaga lebih baik. Walau, selama bulan
September, Kurs Rupiah terhadap Dollar AS melemah 0,91% dari sekitar Rp
13.343 menjadi sekitar Rp. 13.465 per Dollar AS.
Dari AS, selama bulan September, Dow Jones Index menguat 2,08% ke level
22.405,09. Kenaikan ini dipengaruhi oleh optimisme membaiknya ekonomi
AS serta langkah The Fed untuk melakukan penghematan anggaran untuk
menekan defisit, yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Oktober ini.
Dengan demikian pasar menilai bahwa kenaikan suku bunga The Fed Fund
selanjutnya akan dilakukan pada Desember mendatang.
Disisi lain akibat badai Harvey, Irma dan badai lainnya, diperkirakan akan
membutuhkan recovery ekonomi yang diperkirakan akan menjada
pertumbuhan ekonomi mendatang. Sementara data initial jobless claim
meningkat 12 ribu menjadi 272 ribu dalam pekan yang berakhir 23
September, sedikit di atas ekspektasi pasar 270 ribu.
Data PMI
manufacturing AS naik menjadi 53,1 pada bulan September, dibanding 52,8
di bulan Agustus 2017. Disisi lain, data index consumer confidence AS turun
dari 96,8 pada bulan Agustus menjadi 95,1 pada bulan September. Data-data
tersebut juga dipengaruhi dampak dari badai yang terjadi belakangan ini.
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Dari ekonomi Tiongkok, aktivitas manufaktur Tiongkok mengalami
penurunan pada bulan September ditunjukkan oleh data Caixin PMI
manufacturing dari 51,6 pada Agustus menjadi 51,0 pada bulan September.
Ini terjadi karena pertumbuhan penjualan ekspor melambat, sementara
pembelian turun dari bulan sebelumnya, pada saat yang sama, tekanan
inflasi meningkat. Sedangkan Non Manufacturing naik dari 53,4 pada bulan
Agustus menjadi 55,4 pada September. Ini adalah pertumbuhan aktivitas
layanan terkuat sejak Mei 2014, karena pertumbuhan pesanan baru
meningkat secara signifikan (52,3 dari 50,9 di bulan Agustus) dan sentimen
bisnis (61,7 dari 61,0) menguat secara signifikan.
Pada bulan Oktober 2017 ini, outlook pasar secara umum masih akan
dipengaruhi provokasi Korea Utara untuk kembali uji coba nuklir antar
benua. Terbaru Korea Utara kembali akan uji coba meluncurkan rudal balistik
yang mereka katakan bisa menjangkau pantai barat AS. Namun diharapkan
ini tidak menjadi signifikan dengan ditengah sanksi yang lebih tegas dari PBB.
Harga komoditas pada bulan Oktober ini, diperkirakan masih berpotensi
menguat karena faktor iklim dan tensi geopolitik. Ini juga diperkirakan
dipengaruhi kebijakan moneter global yang masih longgar. Dengan kebijakan
moneter yang relatif longgar serta beberapa pemicu permintaan komoditas
lainnya, diperkirakan harga komoditas meningkat.

Saham
IHSG selama bulan September 2017 menguat 0,63% ke level 5.900,85.
Kenaikan ini dipengaruhi kebijakan penurunan 7D reverse repo BI rate
menjadi 4,25%, sehingga menggerakkan saham-saham sektor properti dan
perbankan. Sementara kinerja saham-saham komoditas sempat tertekan,
teratama batubara, ditengah berita simpang siur terkait pembatasan harga
suplai batubara ke PLN oleh emiten batubara sesuai DMOnya. Saham sektor
konsumen, perbankan, otomotif, sebagian komoditas, menjadi penopang
kenaikan indeks. Sementara saham sektor konstruksi, telekomunikasi, rokok
menjadi penekan kenaikan IHSG. Selama bulan September, Investor asing
melakukan penjualan bersih (net Selling) sekitar Rp. 11,17 triliun, sehingga
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selama Bulan Januari-September, investor asing tercatat melakukan net
selling Rp 9,67 Triliun.

Outlook perdagangan bulan Oktober 2017 IHSG diperkirakan bergerak
cenderung naik, karena semakin rendahnya suku bunga acuan 7D reverse
repo, serta ekspektasi laporan keuangan emiten perbankan, yang
diperkirakan lebih baik. Selain itu, sentimen positif diperkirakan berasal dari
ekspektasi membaiknya sektor konstruksi, karena belanja pemerintah yang
meningkat pada semester II, serta properti dan otomotif, akibat harga
komoditas akan menggerakkan permintaannya ditengah trend suku bunga
yang menurun. Data-data makro ekonomi domestik, seperti cadangan devisa
RI bulan September, juga menjadi sentimen positif. Saham-saham sektor
yang menjadi perhatian adalah saham sektor perbankan, konstruksi,
properti, komoditas, infrastruktur, dan otomotif.

Obligasi
Pada bulan September lalu, berdasarkan data infovesta, indeks obligasi
pemerintah menguat 1,19% menjadi 7.376,136. Sementara indeks obligasi
corporate, menguat 0,83% ke level 2.955,307. Hal ini disebabkan
meningkatnya minat investor, khususnya investor domestik, walau terjadi
penurunan suku bunga 7D reverse Repo. Namun laju kepemilikan asing lebih
melambat dibanding bulan lalu. Selama bulan September, pihak asing
memiliki porsi 40,03% (naik 1,02% dari bulan Agustus), atau Rp 819,37 Triliun
dari bulan Agustus Rp 785,32 Triliun. Angka ini naik 4,36% dibanding bulan
Agustus. Untuk Surat Utang Negara (SUN) pihak asing mencatat porsi 46,29%
pada bulan September, naik 1,23% dari bulan Agustus sebesar 45,09%, atau
dengan jumlah Rp 795,26 Triliun naik dari Rp 763,96 Triliun, pada bulan
sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan adanya pergeseran permintaan
yang lebih besar dari porsi investor asing. Indikator surat utang Indonesia 10
tahunan turun 2,80% dari 6,683% menjadi 6,496% selama bulan September
seiring penurunan suku bunga acuan.
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Outlook Oktober
Untuk bulan Oktober, pasar obligasi domestik akan mencermati arah
kebijakan BI terhadap 7D reverse repo rate, yang memberi sinyal berpotensi
untuk diturunkan kembali sampai akhir tahun ini. Akibatnya yield surat
utang, terutama jangka panjang diperkirakan cenderung turun, karena resiko
yang menurun. Namun pelaku pasar juga masih akan mencermati arah
kebijakan The Fed sampai akhir tahun ini. Data-data ekonomi makro, seperti
kurs rupiah serta cadangan devisa menjadi indikator arah pasar surat utang.
Investor asing diperkirakan masih tertarik pada surat utang negara dengan
jatuh tempo yang lebih panjang.

Unit Link dan Reksadana
Pada bulan September, berdasarkan data dari indeks fund Infovesta, indeks
fund fixed income mengalami kenaikan yang lebih besar dari fund lain, yaitu
sebesar 1,04%, sementara fund campuran turun 0,58%. Indeks fund saham
mencatat penurunan 1,33%. Terlihat bahwa investor masih mencari fund
dengan return yang relatif stabil, dibanding resiko fluktuasi di fund saham.

Outlook
Di bulan Oktober ini, diperkirakan tekanan jual asing masih terjadi, walau laju
tekanan sudah mulai berkurang. Trend turunnya suku bunga dan antisipasi
laporan kinerja emiten pada kuartal III, diperkirakan akan mulai
menggerakan minat dipasar saham, sehingga bisa meningkatkan harga
saham dibeberapa sektor. Diperkirakan, unit link campuran akan meningkat
permintaannya, disusul dengan unit link saham serta kemudian unit link
pendapatan tetap, pada bulan Oktober ini.
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