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Pada bulan Oktober lalu, isu utama ekonomi global terutama berasal dari
arah kebijakan ekonomi AS. The Fed melakukan pertemuan pada 31 Oktober
hingga 1 November 2017. Dan The Fed tidak menaikkan suku bunga pada
pertemuan tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald
Trump menunjuk Jerome Powell sebagai pimpinan baru Bank Sentral AS, The
Federal Reverse (The Fed), menggantikan Janet Yellen yang bakal habis masa
jabatan pada Februari 2018. Dengan ditunjuknnya Powell, dipandang
investor sebagai kemungkinan bakal meneruskan langkah hati-hati The Fed
dalam menaikkan bunga dana (Fed Fund Rate). Ia juga mendukung
keputusan The Fed untuk mengurangi stimulus moneter melalui pembelian
surat utang. Powell sebagai sosok yang berpandangan moderat, sehingga
probabilitas, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Desember
masih menjadi perdebatan dengan melihat variable-variabel ekonomi makro
AS lainnya. Perekonomian AS mempertahankan laju pertumbuhan yang
cepat di kuartal ketiga 2017. GDP AS meningkat 3,0 % yoy di periode JuliSeptember setelah naik 3,1 % di kuartal kedua. Hal itu karena adanya
peningkatan investasi persediaan dan defisit perdagangan yang lebih kecil
mengimbangi perlambatan konsumen terkait penurunan badai dan
penurunan dalam konstruksi.
Sementara itu dari Eropa, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank
(ECB) memutuskan suku bunga zona euro akan tetap berada pada 0,00 %.
Keputusan ini sejalan dengan situasi dan kondisi perekonomian. Suku bunga
pinjaman marjinal dan suku bunga simpanan masing-masing 0,25 % dan
minus 0,40 %. Dari China, perekonomian China tumbuh 6,8% untuk periode
Juli sampai September atau kuartal III/2017, sedikit turun dari 6,9% pada
kuartal sebelumnya, April sampai Juni. China mencoba mengendalikan utang
dan bubble propert perumahan tanpa merusak pertumbuhan. Meski
melambat, angka itu masih mengalahkan target pertumbuhan tahunan
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6,5 % yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun ini. Pertumbuhan
ekonomi selama kuartal ketiga didukung oleh meningkatnya belanja
konsumen dan menguatnya output pabrik. Namun, pada Oktober Indeks
pembelian manajer (PMI) manufaktur turun ke 51,6 dari level 52,4 pada
September. Sedangkan indeks pembelian manajer (PMI) non-manufaktur
turun ke 54,3 dari 55,4 pada September. Timing musim dingin yang
semakin dekat memaksa banyak pabrik untuk mengurangi produksi
mereka mengingat imbauan pembatasan polusi oleh pemerintah.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur Bank
Indonesia, memutuskan tidak mengubak suku bunga acuan 7D reverse repo,
tetap pada level 4,25%. Sementara pada Oktober 2017, laju inflasi hanya
0,01 %. Inflasi Januari-Oktober 2017 sebesar 2,67 %. Namun, Indeks
Manufaktur Indonesia menurun. Data Nikkei Indonesia Manufacturing
Purchasing Manager Index turun tipis menjadi level 50,1 selama Oktober,
atau lebih lambat dibanding September pada angka 50,4. Indeks di atas 50
menunjukkan sektor manufaktur bergerak ekspansif, sementara angka di
bawah itu menunjukkan manufaktur mengalami kontraksi.

Saham
IHSG selama bulan Oktober 2017 menguat 1,78% ke level 6.005,78.
Kenaikan ini selain dipengaruhi sentimen kenaikan bursa AS, juga
dipengaruhi oleh rilis kinerja emiten pada kuartal III 2017. Hal ini diperkuat
dengan kenaikan harga saham-saham sektor konstruksi dan pertambangan,
khususnya batubara. Secara sektoral, selama bulan Oktober, indeks sahamsaham sektor pertambangan mengalami kenaikan 12,15%, disusul indeks
sektor industri dasar 9,74%, manufaktur 3,49% dan keuangan 2,07%.
Sementara kinerja saham-saham infrastruktur, khususnya TLKM, tertekan.
Indeks sektor saham infrastruktur tertekan 6,31% selama bulan Oktober
diikuti indeks saham sektor pertanian 1,39%. Selama bulan Oktober,
Investor asing melakukan penjualan bersih (net Selling) sekitar Rp 6,20
triliun, sehingga selama Bulan Januari-Oktober, investor asing tercatat
melakukan net selling Rp 15,78 Triliun.
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Outlook perdagangan bulan November 2017 IHSG diperkirakan bergerak
stagnan cenderung turun, karena berkurangnya katalis positif pasar. Namun,
suku bunga acuan 7D reverse repo yang cukup rendah, serta ditunjuknya
Jerome Powell, menjadi hal positif yang dicermati pelaku pasar atas arah
kebijakan ekonomi AS kedepan. Selain itu, sentimen positif diperkirakan
berasal dari ekspektasi membaiknya sektor konstruksi, karena belanja
pemerintah yang meningkat pada semester II, serta infrastruktur yang mulai
rebound. Saham-saham sektor yang menjadi perhatian adalah saham sektor
perbankan, konstruksi, infrastruktur, dan otomotif.

panjang diperkirakan cenderung naik. Investor asing diperkirakan masih
tertarik pada surat utang negara dengan jatuh tempo yang lebih panjang.

Obligasi

Outlook

Pada bulan Oktober lalu, berdasarkan data infovesta, indeks obligasi
pemerintah melemah 0,29% menjadi 7.354,531. Sementara indeks obligasi
corporate, menguat 0,92% ke level 2.982,456. Hal ini disebabkan adanya
dana asing yang keluar, namun minat investor domestik masih cukup besar.
Selama bulan Oktober, pihak asing memiliki porsi 38,35% (turun 1,68% dari
bulan September), atau mencapai Rp 796,20 Triliun turun dari bulan
September Rp 819,37 Triliun. Angka ini turun 2,83% dibanding bulan
September. Untuk Surat Utang Negara (SUN) pihak asing mencatat porsi
44,36% pada bulan Oktober, turun 1,66% dari bulan September sebesar
46,29%, atau dengan jumlah Rp 775,16 Triliun turun dari Rp 795,26 Triliun,
pada bulan sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan adanya penjualan
dari investor asing. Dengan keluarnya dana asing, Indikator yield surat utang
Indonesia 10 tahunan naik 4,76% dari 6,496% menjadi 6,805% selama bulan
Oktober sebagai dampak ekspektasi kenaikan suku bunga FFR.

Unit Link dan Reksadana
Pada bulan Oktober, berdasarkan data dari indeks fund Infovesta, indeks
fund fixed income mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,81%, sementara
fund campuran naik 0,80%. Indeks fund saham mencatat kenaikan 1,19%.
Kenaikan harga-harga saham memberi dampak positif bagi reksadana saham
dan campuran.

Di bulan November ini, diperkirakan tekanan jual asing masih terjadi.
Spekulasi trend turunnya suku bunga domestik dan ekspektasi kenaikan suku
bunga FFR, diperkirakan akan meningkatkan yield surat utang, dan menekan
harga saham. Aksi individual emiten-emiten saham bisa saja mengeliminir
efek negative tersebut. Diperkirakan, unit link pendapatan tetap akan
meningkat permintaannya, disusul dengan unit link campuran serta
kemudian unit link pendapatan saham, pada bulan November ini.

Outlook November
Untuk bulan November, pasar obligasi domestik akan mencermati arah
kebijakan The Fed, yang sebelumnya ekspektasi, akan ada kenaikan suku
bunga FFR pada Desember mendatang, sebelum ditunjuknya pemimpn The
Fed yang baru. Sementara dari dalam negeri, dengan laju inflasi YTD dibawah
3%, terbuka ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga 7D reverse repo.
Ini membawa spekulasi pelaku pasar, dan dana asing yang mungkin masih
keluar dari pasar domestik. Akibatnya yield surat utang, terutama jangka
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