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Market 
Summary

• Pasar Saham Indonesia mengalami pelemahan tajam pada bulan September 2020. Pasar melemah sebesar
7,03% menuju level 4.870. Kami memperkirakan pasar masih bergerak berfluktuasi disebabkan oleh mixed
signal dari perkembangan vaksin COVID-19, US election, perkembangan pandemi COVID-19, dan situasi
ekonomi global.

• Sepanjang bulan September 2020, pasar obligasi bergerak flat dimana imbal hasil SUN 10 tahun Indonesia
mendekati level 6,95%. Pergerakan ini sejalan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang juga melemah ke
level 14.900. Selain itu, posisi supply agak tertekan terlihat dari menurunnya minat investor untuk
berpartisipasi pada lelang.

• Usaha menemukan vaksin untuk melawan virus COVID-19 menunjukkan kemajuan. Sampai saat ini
terdapat 11 vaksin (bertambah dua dibandingkan dengan awal September) yang diuji pada tahap ketiga
dan 5 vaksin diizinkan penggunaannya secara terbatas. Di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan
Sinovac Biotech dan sedang melaksanakan uji coba tahap ketiga. Selain itu pemerintah juga akan
mewacanakan pembelian dari Rusia dan AstraZeneca, selain memproduksi vaksin sendiri. Secara global,
jumlah kasus telah melebihi 30 juta kasus dengan kematian lebih dari 1 juta jiwa.

• Angka Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) menunjukkan sedikit penurunan pada bulan
September dan tercatat di level 47,2. Data Industri juga menunjukkan perbaikan setidaknya sampai bulan
Agustus, dimana penjualan semen dan kendaraan masih membaik meskipun pelan. Tercatat traffic di jalan
toll sudah kembali ke level sedikit dibawah normal pada bulan September. Pada bulan Juli, Bank Indonesia
juga mempertahankan suku bunga menuju level 4%. Pertumbuhan kredit di bulan Agustus hanya sebesar 1
persen. Angka ini menunjukkan masih lemahnya kegiatan ekonomi.

• Pemerintah dan DPR menyetujui Omnibus Law maski banyak diprotes oleh berbagai kalangan masyarakat,
terutama kaum pekerja. Sempat terjadi protes di berbagai daerah dan menimbulkan kerusuhan.



Perkembangan Global

• Usaha untuk menemukan vaksin untuk melawan virus COVID-19
menunjukkan kemajuan. Sampai saat ini terdapat 11 vaksin (bertambah dua
dibandingkan dengan awal September) yang diuji pada tahap ketiga dan 5
vaksin diizinkan penggunaannya secara terbatas. Di Indonesia, pemerintah
bekerja sama dengan dengan Sinovac Biotech dan sedang melaksanakan uji
coba tahap ketiga. Selain itu pemerintah juga akan mewacanakan
pembelian dari Rusia dan AstraZeneca, selain memproduksi vaksin sendiri.

• Secara global, jumlah kasus telah melebihi 30 juta kasus dengan kematian
lebih dari 1 juta jiwa.

• Setelah debat pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinyatakan
positif COVID-19, namun sudah kembali bekerja setelah dirawat selama
empat hari. Saat ini poll menunjukkan keunggulan penantangnya, Joe
Biden, untuk terpilih pada pemilu.

• Perkembangan ekonomi di China membaik, sementara di Eropa barat
terdapat kemungkinan terjadinya second wave dan kembali ditutupnya
kegiatan ekonomi secara terbatas, seperti pembatasan kegiatan bar dan
restoran.

• Saat ini UST10yrs berada di level yang sangat rendah di kisaran 0,6 - 0,8%.
Nilai tukar Dollar terhadap currency utama dunia yang diwakili oleh U.S.
Dollar Index (DXY) terlihat mengalami penguatan sehingga memberikan
tekanan terhadap mata uang di berbagai belahan dunia.

Source: nytimes.com



Perkembangan Domestik

• Kasus COVID-19 pada akhir bulan September telah melewati angka
300,000 kasus di Indonesia. Pelaksanaan tes/hari yang semaikin baik dan
mulai mendapatkan gambaran yang sesungguhnya. Penambahan kasus
per hari saat ini berkisar kurang lebih 4.000 – 5.000 kasus baru per hari.
Pemerintah yang sudah mulai membuka ekonomi secara perlahan,
meningkatkan pengetatan kegiatan ekonomi.

• Meski belum diumumkan, diyakini berbagai pihak bahwa secara teknis
Indonesia sudah resesi. Potensi perbaikan masih cukup berat karena
keterbatasan kegiatan ekonomi.

• Nilai tukar Rupiah terus tertekan sepanjang bulan Juli terutama setelah
kenaikan nilai Dollar secara umum dan melemahnya minat untuk
partisipasi lelang SUN. Nilai tukar Rupiah sempat menyentuh level 15.000
per US Dollar, meski di akhir bulan ditutup di level 14.850.

• Bank Indonesia juga telah mengumukan penurunan cadangan devisa
menjadi USD 135 miliar dari sebelumnya USD 137 miliar.

Source: tradingeconomics.com | Bank Indonesia

Foreign Reserve



Perkembangan Domestik

• Angka Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) menunjukkan sedikit
penurunan pada bulan September dan tercatat di level 47,2. Data Industri
juga menunjukkan perbaikan setidaknya sampai bulan Agustus, dimana
penjualan semen dan kendaraan masih membaik meskipun pelan. Tercatat
traffic di jalan toll sudah kembali ke level sedikit dibawah normal pada bulan
September.

• Pada bulan September, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga
menuju level 4%. Pertumbuhan kredit di bulan Agustus hanya sebesar
1 persen. Angka ini menunjukkan masih lemahnya kegiatan ekonomi.

• Harga komoditas unggulan Indonesia, minyak kelapa sawit masih sangat baik
di level USD 700 dalam kuartal ketiga, meski produksi masih sedikit dibawah
rata-rata akibat musim panas yang panjang di tahun sebelumnya.

• Inflasi secara umum terjaga di level yang rendah 1,42% secara tahunan.
Di bulan September secara bulanan masih mencatatkan deflasi kecil.

• Pemerintah dan DPR menyetujui Omnibus Law maski banyak diprotes oleh
berbagai kalangan masyarakat terutama kaum pekerja. Sempat terjadi protes
di berbagai daerah dan menimbulkan kerusuhan.

Source: tradingeconomics.com 

Purchasing Manager Index
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Game Changer, 
Economic Growth

• Pasar saham Indonesia telah mengalami net sell lebih dari IDR 60 trilliun.
Banyak hal yang menjadi penyebab penjualan ini. Prospek pertumbuhan
laba perusahaan adalah salah satunya. Sejak 5 tahun terakhir, pertumbuhan
laba perusahaan bergerak berfluktuatif, namun tahun ini pertumbuhan laba
perusahaan akan tercatat negatif. Selain itu, ekpektasi pertumbuhan saham
teknologi yang sangat attractive di Amerika serta negara lainnya telah
mengundang capital flow ke negara maju secara umum dan capital outflow
dari emerging market. Sedangkan porsi Indonesia hanya tinggal 1 persen
dari size MSCI emerging market sehingga semakin terabaikan.

• Dengan kondisi pandemi saat ini, Indonesia juga belum menjadi pilihan
untuk recovery play karena manajemen pandemi belum cukup baik, dapat
dilihat dari banyaknya negara yang menutup diri dan diberikan alert untuk
berkunjung oleh banyak negara. Hal ini berdampak pada potensi volatilitas
di pasar modal yang menjadi lebih tinggi dan belum terlihat perbaikan
selain harapan suksesnya vaksin untuk COVID-19 secara global.

• Namun karena valuasi mulai rendah kembali, dan jika vaksin terbukti cukup
efektif, dengan kombinasi penerapan kebijakan public health maka sangat
mungkin perbaikan ekonomi akan cepat karena 55% dari GDP Indonesia
adalah konsumsi yang masih dijaga resilient.

Estimated Indonesia Weight in MSCI and Asia ex. Japan

Source: CGS-CIMB Research, Bloomberg
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Pasar Saham
• Pasar Saham Indonesia mengalami pelemahan tajam pada bulan September

2020. Pasar melemah sebesar 7,03% menuju level 4.870. Kami
memperkirakan pasar masih bergerak berfluktuasi karena mixed signal dari
perkembangan vaksin COVID-19, US election, perkembangan pandemi
COVID19, dan situasi ekonomi global.

• Valuasi saat ini berada di sekitar 1,5 Price-to-Book Value. Terjadi koreksi yang
cukup besar pada saat pengumuman PSBB ketat di Jakarta. Pasar saham global
juga fluktutatif dan investor asing masih terus membukukan posisi net sell.

• Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan laba perusahaan yang susah
diprediksi, investor banyak memilih meninggalkan Indonesia meski sebenarnya
sudah -2 std dalam 10 tahun terakhir.

• Para analis menilai pasar bisa bergerak menuju 5.300 - 5.800 dalam dua belas
bulan ke depan, namun tentunya membutuhkan kepastian penanganan
COVID-19 yang baik secara global. Kami melihat potensi kenaikan yang cukup
berarti pada saham-saham yang undervalue. Namun jika terjadi recovery,
saham-saham bluechip menjadi leader kenaikan di awal. Perusahaan-
perusahaan bluechip dengan balance sheet relatif bertahan dan berpotensi
menjadi lebih dominan dan menguasai pangsa pasar yang lebih besar.

• Resiko terbesar datang dari pergerakan nilai tukar Rupiah ke depan karena
pergerakan currency global. Selain itu resiko perlambatan ekonomi yang bisa
berlangsung lama bisa mengurangi minat ke kelas aset saham secara umum.
Saat ini saham-saham teknologi adalah penopang kenaikan pasar saham di
seluruh dunia dan minat untuk investasi ke emerging market menurun.

Source: tradingeconomics.com

Jakarta Stock Exchange Composite Index
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Pasar Obligasi

• Sepanjang bulan September 2020, pasar obligasi bergerak flat dimana
imbal hasil SUN 10 tahun Indonesia semakin naik mendekati level 6,95%.

• Pergerakan ini sejalan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang juga
melemah ke level 14.900. Selain itu, posisi supply agak tertekan dapat
terlihat dari menurunnya minat investor untuk berpartisipasi dalam lelang.

• Bank Indonesia mempertahankan suku bunga menjadi 4% dan berpotensi
menurunkan kembali sebesar 50 bps dalam 12 bulan ke depan, apalagi
tercatat GDP yang negatif dengan inflasi yang rendah dimana pada bulan
September secara Year-on-Year inflasi hanya sebesar 1,4%.

• Kami melihat potensi yield bisa menguat level 6,0 – 6,5% dalam 12 bulan,
150bps dari JIBOR 1 tahun. Secara relatif, yield 10 tahun Indonesia masih
di atas peers terdekatnya India di 6%. Namun potensi penguatan akan
tergantung recovery ekonomi dalam negeri.

• Katalis positif akan timbul dari kelanjutan likuiditas pasar global yang
berlimpah karena bisa mempengaruhi aliran dana modal.

• Resiko berpotensi datang dari pergerakan nilai tukar Rupiah, perlambatan
perbaikan ekonomi makro dan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Source: tradingeconomics.com

Indonesia 10Y Bond Yield



DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS
SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA
DEPAN.

PT Majoris Asset Management (“Majoris”) telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat produk dan
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa
informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya
mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung.

PT Majoris Asset Management
District 8, Treasury Tower 10th floor, SCBD Lot 28.

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia
T (+62 21) 5020 0599 ; F (+62 21) 5020 0601
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