pada akhir perdagangan 30 Nov IHSG turun signifikan sehingga secara total
kinerja November menjadi turun 0,89%. Hal ini di akibatkan oleh adanya
rebalancing portfolio investor asing yang mengharuskan mengurangi bobot
saham di indonesia.
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Perekonomian AS mengalami perbaikan terlihat dari beberapa data seperti:
pertumbuhan ekonomi AS membaik menjadi 3,3% dari 3% periode
sebelumnya. Unemployment rate membaik menjadi 4,1% dari 4,2%, Inflasi
turun dari 0,5% menjadi hanya 0,1% dan Fed Fund rate tetap di <1,25%.
Data ekonomi Cina sedikit mengalami penurunan yaitu Industrial Production
mengalami penurunan dari 6,6% menjadi hanya 6,2%. Sementara itu dari
Eropa, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) memutuskan
suku bunga zona euro akan tetap berada pada 0,00 %.
Dari dalam negeri, Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur Bank
Indonesia, memutuskan tidak mengubah suku bunga acuan 7D reverse repo,
tetap pada level 4,25%. Pada November 2017 terjadi inflasi sebesar 0,20
persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 130,35. Dari 82 kota
IHK, 68 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Adapun Inflasi
ytd 2,87% dan yoy 3,3%.
Market global akan fokus kepada respon dunia terutama negara islam
terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang
mengakui ibukota Istrael adalah Yerusalam dan akan memindahkan lokasi
kedutaan besar Amerika ke Yerusalam. Isu ini berpotensi menimbulkan
protes dan gejolak baik secara politik dan juga ekonomi.

Saham

Kenaikan IHSG yang cukup signifikan sampai dengan November 2017,
membuat porsi saham indonesia menjadi lebih besar dan mengharuskan
investor melakukan penjualan agar porsi saham indonesia tetap terjaga.
Adapun sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah adalah Industri
dasar (-7.15%), pertanian (-3.90%) dan properti (-3.85%). Selama bulan
November, Investor asing melakukan penjualan bersih (net Selling) sekitar Rp
5,4 triliun.

Outlook IHSG Desember
Untuk perdagangan Desember kami memperkirakan IHSG akan mengalami
penguatan. Sentimen yang menjadi pendorong penguatan antara lain adanya
potensi windows dressing dan potensi rebound saham-saham yang terkena
dampak rebalancing investor asing.
Desember biasanya terjadi windows dressing akibat beberapa institusi besar
seperti asuransi, dana pensiun dan asset management akan berusaha
memperbaiki kinerja portfolionya. Selain itu saham-saham berkapitalisasi
besar yang mengalami aksi jual akibat rebalancing di akhir bulan lalu
berpotensi rebound dan mengangkat IHSG ke zona positif. Sektor pendorong
kenaikan IHSG kami perkirakan adalah perbankan, konstruksi dan
infrastruktur.
Hal yang perlu diantisipasi adalah reaksi dunia terutama negara islam
terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui
ibukota Istrael adalah Yerusalam dan akan memindahkan lokasi kedutaan
besar Amerika ke Yerusalam.

Review IHSG November
IHSG pada perdagangan November tercatat mengalami penurunan sebesar
0.89%. IHSG sampai dengan 29 Nov masih mencatatkan kinerja positif namun
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ibukota Istrael adalah Yerusalam dan akan memindahkan lokasi kedutaan
besar Amerika ke Yerusalam.

Obligasi
Review Obligasi November
Pasar obligasi pada November 2017 tercatat naik terlihat dari Indonesia
Composit Bond Index (ICBI) naik 2,16%. Hal ini di dorong oleh data inflasi
yang membaik menjadi 3,58% yoy dibandingkan 3,73% yoy periode
sebelumnya dan 3,68% yoy perkiraan konsensus. Selain itu pada November
data asing tercatat net buy pada pasar obligasi dan didominasi pada obligasi
pemerintah terutama pada seri benchmark. Aksi net buy disebabkan respon
positif investor asing terhadap membaiknya persepsi ekonomi Indonesia. Hal
ini terjadi setelah Indonesia mendapat kenaikan peringkat daya saing
(competitivenes index) dan perbaikan kemudahan berbisnis (ease of doing
business) dari World Bank.
Pada November 2017 kepemilikan asing terhadap SBN tercatat naik menjadi
Rp 830,81 triliun dari Rp 79,2 triliun pada periode sebelumnya. Untuk porsi
kepemilikan asing juga tercatat naik menjadi 39,28% dari hanya 38,35% pada
periode sebelumnya. Selama November pemerintah melaksanakan lelang
Surat Utang Negara (SUN) dan SUN Syariah sebanyak 3 kali dengan total
penawaran yang masuk sebesar Rp 67,4 triliun dan dana yang dimenangkan
sebesar Rp 31,8 trilun atau over subcribe 2,1 kali.

Unit Link dan Reksadana
Review Unit link dan Reksadana November
Pada bulan November, berdasarkan data dari indeks fund Infovesta, indeks
fund fixed income (IRDPT) mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1,55%,
sementara fund campuran (IRDCP) turun 0,1%. Kenaikan IRDPT di dorong
oleh kenaikan index obligasi sebesar 2,1% dan penurunan IRDCP akibar
penurunan IHSG 0,9%.

Outlook Unit Link dan Reksadana Desember
Di bulan Desember ini, diperkirakan index akan meneruskan penguatan
ditopang oleh potensi windows dressing di bursa saham dan rilis data dari
dalam negeri seperti inflasi, indeks kepercayaan konsumen, dan cadangan
devisa yang diproyeksi positif.

Outlook Obligasi Desember
Pasar obligasi pada Desember berpotensi positif, ditunjang oleh rilis data dari
dalam negeri seperti inflasi, indeks kepercayaan konsumen, dan cadangan
devisa yang diproyeksi positif. Inflasi bulan November diperkirakan terjaga di
level 3,37% yoy atau sesuai target Bank Indonesia. Sementara dari global,
pasar obligasi akan lebih diwarnai sentimen dari AS seperti data
ketenagakerjaan yang diproyeksi membaik, dan deadline kongress AS untuk
menyetujui Budget pemerintah AS atau jika tidak akan terjadi shutdown
operasional pemerintahan AS.
Hal yang perlu di antisipasi adalah reaksi dunia terutama negara islam
terhadap pernyataan Presiden Amerika Donald Trump yang mengakui
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