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Market 
Summary

• Pasar Saham Indonesia bergerak mixed pada bulan Juni 2021. IHSG ditutup pada level 5.985 meski
sempat turun ke level 5.884. Sementara saham-saham LQ45 turun sebesar 5% sepanjang bulan Juni
2021. Pasar Saham terdampak sentimen negatif karena kenaikan kasus COVID-19 di bulan Juni 2021 yang
memaksa Pemerintah untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat sampai setidaknya tanggal 20 Juli 2021. Selain itu, kenaikan nilai mata uang US Dollar juga
membuat tekanan terhadap Rupiah yang melemah ke level 14.550.

• Selain Inggris, kenaikan kasus COVID-19 di negara-negara maju terlihat cukup terkendali. Meski demikian,
COVID varian Delta mulai menyebar ke beberapa negara dan menjadi varian dominan. Vaksinasi di
negara maju masih dianggap sukses karena meskipun kasus meningkat, kematian dan hospitalisasi masih
sangat terkendali. Secara global, telah tercatat 3,4 miliar orang yang telah divaksinasi dan 940 juta orang
divaksinasi lengkap. Vaksinasi di Indonesia masih sedikit ketinggalan meski sudah menginjeksi 35 juta
orang divaksin dan 14 juta orang divaksin lengkap.

• Secara global, meski masih muncul kekhawatiran inflasi tetapi respon pasar menunjukkan sedikit anomali
dimana imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun ke level 1,3-1,4. Sehingga meski terdapat potensi
kenaikan supply bond oleh Pemerintah, Pasar SUN juga bergerak lebih stabil yaitu di level 6,5–6,6.
Pemerintah berpotensi menaikkan supply untuk membiayai APBN sebesar Rp 2-3 triliun/bulan melalui
lelang.

• Secara domestic, inflasi masih cukup rendah sehingga Bank Indonesia bisa menjaga suku bunga rendah
dalam satu tahun ke depan. Pemerintah juga terus melanjutkan stimulus fiskal di sektor properti dan
otomotif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

• Pasar kedepannya mungkin masih akan berfluktuasi melihat pergerakan UST10yrs dan nilai tukar Dollar
terhadap nilai tukar utama dunia. Ekspektasi terhadap inflasi dan potensi terjadinya tapering terhadap
quantitative easing oleh Federal Reserve diyakini akan menjadi penentu arah pasar.



Perkembangan Global

• Lebih dari 3 miliar dosis vaksin sudah dilaksanakan secara global atau kira-kira 45 dari
setiap 100 orang. Mulai terlihat gap antara program vaksinasi di berbagai negara
terutama di antara negara maju dan berkembang.

• Saat ini Amerika Serikat dan sejumlah negara barat telah melakukan re-opening
ekonomi dan mengurangi kewajiban penggunaan masker. Dengan rendahnya kasus dan
terkontrolnya pandemi dan boost dari pemberian paket stimulus yang besar,
diperkirakan pertumbuhan ekonomi negara maju lebih kuat daripada negara
berkembang.

• Federal Reserve memperkirakan inflasi yang terjadi bersifat sementara dan
mempertahankan argumen untuk menjaga suku bunga tetap rendah. Perkiraan ini
masih sama dengan perkiraan awal, yakni suku bunga akan tetap rendah sampai dengan
tahun 2023. Meskipun demikian, pelaku pasar global mulai membicarakan prospek
tapering dan juga inflasi kedepannya.

• Kami melihat potensi tapering akan berlangsung di tahun 2022. Meskipun demikian,
pengaruh ke suku bunga acuan Indonesia belum terlihat. Ketidakseimbangan pemulihan
ekonomi juga bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Di Eropa,
Bank Sentral Eropa masih tetap mempertahankan dovish policy untuk ke depannya
karena pemulihan ekonomi dinilai belum cukup kuat untuk menjaga keberlanjutannya.

• Nilai tukar Dolar Amerika Serikat dalam sebulan terakhir menguat terhadap mata uang
utama dunia dimana level DXY sempat menyentuh level di atas 92. Pergerakan pasar
masih terus berfluktuatif dengan memberikan faktor diskon yang berbeda terhadap
negara-negara dalam prospek pemulihannya.

Source: New York times



Perkembangan Domestik

• Inflasi dilaporkan turun untuk bulan Juni 2021, yaitu -0,16% secara Month-to-Month dan
1,33% secara Year-on-Year. Angka inflasi ini turun mengikuti seasonality hari raya setelah
kenaikan harga. Inflasi inti juga tercatat rendah yaitu di angka 1,49%.

• Angka Purchasing Manager Index masih di atas level 50, yang menunjukkan ekspansi meski
sedikit turun dari angka rekor 55,3 pada bulan Mei 2021. Perbaikan situasi pandemi
COVID-19 sampai pertengahan Juni 2021 didorong oleh perbaikan aktifitas ekonomi serta
kenaikan kegiatan ekonomi musiman. Sentimen ekonomi secara umum sangat baik dan hal
ini bisa menjadi indikasi ekonomi yang baik untuk 2Q21 meskipun di penghujung bulan
Juni 2021 tercatat kenaikan kasus dan kemudian disusul oleh kebijakan PPKM.

• Kenaikan kegiatan ekonomi ini juga mengakibatkan Indeks Kepercayaan Konsumen
(Consumer Confidence Index) meningkat ke level tertinggi dalam satu tahun meski belum
kembali ke level pre-COVID.

• Bank Indonesia mempertahankan 7-day Reverse Repo Rate pada pertemuan bulan Juni
2021 sesuai dengan perkiraan pasar. Bank Indonesia melihat perlu menjaga perbaikan
ekonomi namun akan melihat situasi inflasi dan nilai tukar namun sepertinya di bulan Juli
akan ada potensi menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akibat PPKM.

• Suku bunga diperkirakan akan bertahan sampai dengan setidaknya semester pertama
tahun 2022. Perkembangan inflasi global yang masih sulit diperkirakan dan arah suku
bunga, serta kebijakan moneter Bank Sentral di seluruh dunia juga akan mempengaruhi
kebijakan moneter Bank Indonesia.

Source: tradingeconomics.com

Inflasi
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Source: tradingeconomics.com
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Pasar Saham
• Pasar saham di bulan Juni 2021, terutama saham-saham blue chip dan likuid tertekan

meski sebesarnya pasar sejak awal tahun 2021 bergerak dalam konsolidasi besar. Valuasi
sudah mulai di level rata-rata, namun dengan harapan dan potensi recovery yang sulit
diperkirakan. Hal ini dikarenakan recovery yang terjadi bisa tidak sejalan antara satu
negara dengan negara lainnya terutama antara negara maju dengan negara berkembang
dan juga antara suatu sektor ekonomi dengan sektor lainnya.

• Para analis masih melihat potensi ke level 6.400-7.000, namun akan berpotensi meninjau
kembali akibat PPKM dan results 2Q21. Kami sendiri melihat target ini dapat tercapai
apabila recovery ekonomi benar terjadi dan pandemi mulai terkendali lagi. Hal ini
dikarenakan kinerja emiten yang baik dan juga arah recovery ekonomi akan menjadi kunci
utama kenaikan harga saham.

• Valuasi saat ini berada pada 1,8–1,9 Price-to-Book Value, level yang cukup rendah. Tercatat
investor asing yang masih net buy secara Year-to-Date dan di bulan Juni 2021 mencatatkan
posisi net sell meski menipis.

• Dari data-data awal terlihat potensi perbaikan kinerja emiten. Data industri penjualan
kendaraan dan properti juga mengalami perbaikan. Meski demikian, data retail sales
masih belum membaik dan data penjualan semen cenderung flat.

• Saham-saham blue chip dengan balance sheet yang kuat akan menjadi pilihan baik oleh
investor asing jika berinvestasi di Indonesia melalui passive fund jika ada inflow ke
Indonesia, maupun kesempatan untuk investor domestik. Dengan valuasi yang belum
mendiskon recovery di tahun ini, potensi kenaikan pasar masih sangat terbuka. Selain itu
terlihat saham-saham yang sudah undervalue dan bisa menjadi alternatif pilihan.

• Faktor utama seperti kelanjutan penanganan pandemi dan pergerakan nilai tukar Rupiah
tetap menjadi kunci.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Source: tradingeconomics.com
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Pasar Obligasi

• Sepanjang bulan Juni 2021, Pasar Obligasi turun tetapi pada pertengahan bulan yield
SUN 10 tahun sempat mendekati level 6,35% di level terendahnya sebelum naik ke level
6,57% di akhir bulan. Namun setelah itu bergerak agak stabil di level 6,5-6,6.

• Faktor domestik yang masih sangat baik dengan terjaganya inflasi dan rendahnya suku
bunga. Sentimen dari inflasi global terkadang menjadi sentimen pergerakan pasar.
Namun dengan adanya kebijakan PPKM, terdapat potensi Pemerintah akan
menerbitkan lebih banyak SUN untuk menutupi defisit APBN.

• Sementara itu US Treasury 10 tahun setelah mengalami kenaikan yang cepat pada awal
tahun bergerak agak stabil dan bahkan sempat menyentuh ke bawah level 1,4%.
Obligasi emerging market masih menawarkan imbal hasil yang lebih menarik di tengah
likuiditas Pasar Global yang berlimpah. Kami melihat ada potensi US Treasury yield lebih
rendah dan mendorong fund flow ke emerging market.

• Kami masih melihat melihat potensi yield yang dapat menguat ke level 6,0-5,7% dalam
12 bulan karena secara valuasi sudah cukup murah. Perkiraan kami kenaikan US
Treasury Yield 10 tahun ini bersifat sementara karena kami melihat suku bunga masih
tetap rendah sampai tahun 2023 dan inflasi yang mungkin terjadi hanya temporary.

• Selain itu meski tertunda, keadaaan yang terus membaik dari ekonomi dunia akan
mengurangi posisi supply pemerintah dimana perbaikan tax revenue dan pendapatan
lain karena perbaikan harga komoditas.

Yield SUN 10 tahun

Source: tradingeconomics.com
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