Data ekonomi Cina tercatat mixed yaitu Industrial Production mengalami
kenaikan manjadi 6,2% lebih baik dari perkiraan analis di level 5,7%. Namun
data Trade Balance tercatat turun menjadi 343 milliar lebih buruk dari
perkiraan analis di level 395 milliar.
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Amerika
Pada 14 Desember 2017 Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve
(The Fed) menaikkan suku bunga 25bps menjadi berada pada kisaran 1,251,5%. Kenaikan ini adalah kenaikan ke 3 dalam tahun 2017, dimana
sebelumnya pada Maret dan Juni The Fed sudah menaikan suku bunga
masing masing 25bps.
Kondisi ekonomi AS dianggap terus membaik menjadi alasan The Fed
menaikkan suku bunga pada Desember tahun 2017. Data GDP pada kuartal 4
2017 tercatat sebesar menjadi 2% lebih baik dari perkiraan analis. Data
pengangguran tercatat tetap di level 5%. Produk Domestik Bruto (PDB)
diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2018. Angka ini naik dari perkiraan 2,1%
pada September 2017. Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi
3,9% pada 2018 dibandingkan proyeksi terakhir 4,1%. Namun inflasi tetap
2 %, seperti target the Fed.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia pada rapat dewan gubernur 14 Des 2017,
memutuskan suku bunga acuan 7D reverse repo, tetap pada level 4,25%.
Pada Desember 2017 terjadi inflasi sebesar 0,71% dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK) sebesar 131,28. Dari 82 kota IHK, seluruhnya mengalami
inflasi. Adapun Inflasi YTD 3,61% dan YOY 3,61%.
Hal yang masih menjadi perhatian dunia adalah pengakuan Yerusalem
sebagai ibukota Istrael oleh Amerika. Namun dilain pihak PBB menolak
keputusan tersebut. Selain itu hal ini di perpanas lagi oleh rencana Amerika
akan menghentikan bantuan ke Palestina yang selama ini mereka berikan
dengan nilai yang cukup besar.
Amerika tercatat sebagai penyumbang terbesar di PBB untuk dana pengungsi
di Palestina. Dari pihak pemerintah dengan jumlah hampir US$370 juta atau
setara Rp 5 triliun pada 2016. Jumlah tersebut mencapai 30% dari seluruh
pendanaan badan PBB tersebut.

China
Kenaikan suku bunga oleh The Fed di respon oleh People's Bank of China
(PBOC) dengan menaikkan suku bunga lewat operasional pasar terbuka dan
fasilitas pinjaman jangka menengah hanya beberapa jam setelah bank sentral
Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga
acuannya. PBOC menaikkan suku bunga 7-day dan 28-day reverse repurchase
agreement sebesar 5 basis poin. Langkah ini diambil demi berupaya
mencegah arus modal keluar yang tidak stabil tanpa merugikan
pertumbuhan ekonomi.

Kondisi yang memanas ini bepotensi menimbulkan konflik terutama
negara-negara Islam yang notabene sebagai penghasil minyak
terbesar. Jika konflik terjadi maka akan sangat mempengaruhi harga
komoditas dan hal politik lainnya.
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Saham
Review IHSG Desember
IHSG pada perdagangan Desember tercatat naik signifikan 6.78% di dorong
oleh naiknya peringkat hutang Indonesia oleh Fitch Ratings dan sentimen
window dressing akhir tahun. Fitch Ratings menaikkan peringkat utang
Indonesia menjadi BBB dengan outlook tetap stabil dari sebelumnya BBB-.
Selain itu sentimen akhir tahun juga turut mendorong kenaikan IHSG karena
beberapa institusi besar berusaha memperbaiki kinerja portofolionya dengan
mengangkat harga saham yang dimilikinya. Sektor yang menjadi penopang
IHSG adalah consumer (+11,76), manufaktur (+9,71), dan industri dasar
(+9,38)

Outlook IHSG Januari

ke posisi Rp 836,15tn dan selama 2017 asing mencatatkan net buy SBN
sebesar Rp 2,52tn. Sedangkan porsi kepemilikan asing meningkat dari 37,55%
di akhir tahun 2016 menjadi 39,82% per Des 2017.

Outlook Obligasi Januari
Pasar obligasi pada Januari masih berpotensi positif, hal ini masih di tunjang
oleh Fitch Ratings menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB atau
“Investment Grade”. Hal ini membuka peluang bagi investor terutama asing
untuk dapat memperbesar porsi investasinya di indonesia akibat
berkurangnya resiko investasi karena peringkat utang Investment Grade.
Selain itu bagi Investor yang belum masuk indonesia akibat batasan investasi
harus pada negara dengan rating Investment Grade berpotensi besar dapat
masuk pasar obligasi indonesia.

Untuk Perdagangan Januari kami memperkirakan IHSG akan mengalami
penurunan. Sentimen yang menjadi pendorong pelemahan antara lain
adanya January Effect. Pada Januari biasanya terjadi January Effect terutama
jika pada desember terjadi kenaikan signifikan akibat windows dressing. IHSG
pada perdagangan Desember tercatat naik signifikan 6,78%. Sektor
pendorong penurunan IHSG kami perkirakan adalah manufaktur, consumer
dan industri dasar. Hal ini dampak kenaikan signifikan pada Desember bulan
lalu.

Obligasi
Review Obligasi Desember
Pasar obligasi pada Desember 2017 tercatat naik terlihat dari Indonesia
Composit Bond Index (ICBI) naik 1,56%. Hal ini di dorong oleh Fitch Ratings
menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan outlook tetap
stabil dari sebelumnya BBB-. Dengan naiknya peringkat utang indonesia
berpotensi masuknya dana asing karna asing memperbesar porsi
investasinya di indonesia akibat resiko investasi yang mengecil. Pada
Desember asing tercatat net buy Rp 1,99 triliun atau naik 0,24%
dibandingkan periode sebelumnya. Kepemilikan asing meningkat +25,58%ytd
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