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Berbagai negara di dunia berlomba-lomba untuk 
mempercepat ditemukannya vaksin COVID-19. 
Pengembangan dengan jalur cepat membutuhkan 
biaya yang sangat besar.
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Nasabah yang terhormat,

Pada bulan Juli indeks saham AS menguat karena adanya 
laporan perkembangan positif dari vaksin COVID-19 serta 
ditopang oleh hasil rilis laporan keuangan emiten yang lebih 
baik dari perkiraan meskipun di beberapa negara bagian AS 
dilaporkan adanya peningkatan infeksi COVID-19.

Dari pasar domestik, pasar saham dan obligasi mencatatkan 
kinerja yang positif sepanjang bulan Juli. Selain sentimen 
positif yang datang dari perkembangan vaksin, kepastian 
mengenai kesepakatan burden sharing di antara pemerintah 
dan Bank Indonesia dalam pembiayaan penanganan dampak 
pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi 
Nasional membuat kepecayaan diri investor meningkat. 
Selain itu, keputusan Bank Indonesia untuk kembali 
memotong suku bunga acuan sebanyak 25 bps ke level 4,00% 
juga memberikan dorongan positif di pasar keuangan.

Perkembangan yang positif dari uji klinis vaksin 
meningkatkan harapan bahwa pandemi ini akan segera 
berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Negara-negara di 
dunia berlomba untuk menemukan vaksin COVID-19 untuk 
kebutuhan di negaranya bahkan di dunia. Banyak negara 
yang bekerjasama untuk mempercepat ditemukannya vaksin 
tersebut, termasuk Indonesia yang diwakilkan oleh PT Bio 
Farma (Persero) yang bekerjasama dengan Sinovac Biotech 
Co. untuk melakukan uji klinis tahap III mulai bulan Agustus 
2020. Kami mencoba membahas bagaimana proses vaksin 
dikembangkan dan perbedaannya dengan vaksin COVID-19 
dikembangkan karena urgensinya yang tinggi saat ini.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai 
strategi dan rekomendasi produk-produk investasi, Anda 
dapat menghubungi Relationship Manager Kami di cabang 
terdekat.

Director of Retail 
& SME Business

GREETINGS

Rustini Dewi
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Pasar saham dan obligasi 
mencatatkan kinerja yang 
positif seiring perkembangan 
vaksin serta kepastian mengenai 
kesepakatan antara pemerintah 
dan Bank Indonesia dalam 
pembiayaan penanganan 
dampak pandemi COVID-19 dan 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional yang membuat 
kepecayaan diri investor 
meningkat. 



Pasar Saham Indonesia: Netral
Pasar Saham Asia Pasifik: Netral
Pasar Saham Amerika Serikat: Netral
Pasar Obligasi: Overweight

Outlook Pasar Keuangan 
Global dan Indonesia
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SUMMARY

Market 
Review

Jumlah infeksi harian baru di AS mulai meningkat sejak 
pertengahan Juni dan berlanjut hampir sepanjang 
bulan Juli. Negara bagian California, Texas, dan  Florida 
menjadi negara bagian dengan penambahan tertinggi 
di AS.

PDB AS kuartal II-2020 turun dengan tingkat tahunan 
sebesar 32,9 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, 
yang merupakan penurunan PDB terbesar sejak Perang 
Dunia II.

Hingga akhir Juli, 63 persen perusahaan S&P 500 telah 
merilis laporan keuangan periode kuartal II-2020. Dari 
perusahaan yang telah melaporkan, 84% melaporkan 
EPS di atas perkiraan.

Uni Eropa menyetujui anggaran stimulus senilai 750 
miliar Euro untuk dana pemulihan ekonomi akibat 
pandemi COVID-19. Dana pemulihan tersebut akan 
didukung oleh penerbitan obligasi bersama oleh 
Komisi Eropa.

Secara tahunan, PDB China tumbuh 3,2 persen di 
kuartal II-2020. Perekonomian China kembali mencatat 
pertumbuhan seiring negara itu melanjutkan aktivitas 
kerja dan produksi secara bertahap setelah secara 
efektif mengendalikan pandemi COVID-19.

Market 
Outlook

Adanya peningkatan kasus harian COVID-19 
setelah pembukaan kembali ekonomi di berbagai 
negara meningkatkan risiko adanya penundaan 
pembukaan ekonomi lanjutan bahkan penutupan 
kembali.

Kenaikan pasar yang berkelanjutan masih sangat 
bergantung dengan adanya penemuan obat dan 
vaksin yang dapat dijadikan penangkal virus 
COVID-19.

Pemulihan ekonomi global dan domestik masih 
sangat bergantung dengan stimulus fiskal 
maupun moneter.



JULY
IN NUMBER
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Harga mid price INDON50 
(benchmark obligasi denominasi 
Dollar AS - 30 tahun) terapresiasi

Sumber: Bloomberg

Pasar saham mengungguli pasar obligasi di bulan Juli 2020.

+2,50%

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan menguat tajam

OBLIGASISAHAM

+10,03% +4,58%

IDR

USD

+4,98%
IHSG menguat Harga mid price FR083 

(benchmark obligasi Rupiah - 
20 tahun) terapresiasi
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MARKET REVIEW 
JULY 2020

GLOBAL REVIEW

Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia 
dari negara berpendapatan menengah (lower 
middle income country) menjadi negara 
berpendapatan menengah atas (upper 
middle income country). 
NETRAL

Pemerintah dan Bank Indonesia akhirnya 
menyepakati mekanisme burden sharing 
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
penanganan COVID-19 dan program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
SENTIMEN POSITIF

Cadangan devisa Indonesia naik menjadi 
USD131,7 miliar pada akhir Juni. Angka 
tersebut naik jika dibandingkan dengan 
posisi akhir Mei 2020 sebesar USD130,5 
miliar.
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah memperpanjang pemberian 
stimulus berupa insentif pajak dalam rangka 
penanganan dampak COVID-19 hingga 
Desember 2020. 
SENTIMEN POSITIF

Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 
2020 mencatatkan surplus USD1,27 miliar 
dengan ekspor meningkat 15,09 persen dan 
impor naik 27,56 persen dibandingkan 
dengan bulan Mei. 
SENTIMEN POSITIF

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 
memutuskan untuk kembali menurunkan 
suku bunga acuan Bank Indonesia bunga 
7-days reverse repo rate sebanyak 25 bps ke 
level 4,00%. 
SENTIMEN POSITIF

DOMESTIC REVIEW

Vaksin eksperimental Moderna Inc 
untuk COVID-19, pada studi tahap awal 
terbukti aman dan mampu memicu 
respon kekebalan tubuh pada 45 
sukarelawan yang sehat. 
SENTIMEN POSITIF

Gilead Science mengumumkan 
penggunaan obat COVID-19, Remdesivir 
mampu menurunkan risiko kematian 
pasien COVID-19 hingga 62% jika 
dibandingkan pengobatan standar. 
SENTIMEN POSITIF

Seperti yang diharapkan, Federal 
Reserve mempertahankan suku bunga 
acuannya tidak berubah pada FOMC 
meeting yang berakhir pada 29 Juli. 
NETRAL

The Fed menegaskan komitmennya 
untuk terus melakukan pembelian 
obligasi serta menjalan program 
pinjaman dan likuiditas seperti yang saat 
ini diberlakukan. 
NETRAL

Tingkat pengangguran di AS menurun 
pada bulan Juni menjadi 11,1% dari 13,3% 
pada bulan Mei. Perekonomian AS 
menambah 4,8 juta pekerja baru pada 
bulan Juni. 
SENTIMEN POSITIF
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Pengembangan vaksin biasanya akan memakan waktu hingga lebih dari 10 tahun dan menelan biaya hingga 
USD500 juta. Dengan tingkat urgensi yang tinggi, vaksin COVID-19 bisa dikembangkan dalam 12 hingga 18 bulan, 
tetapi setidaknya membutuhkan biaya paling sedikit USD3 miliar.

5 TAHAP PENGEMBANGAN VAKSIN

Tahap pengembangan Vaksin secara umum Vaksin COVID-19

1. Penelitian penemuan

2. Pra-klinis

3. Uji klinis
    Tahap I - Apakah vaksin 
    aman digunakan?

Tahap II - Apakah vaksin 
mengaktifkan respon 
imun?

Tahap III - Apakah vaksin 
melindungi dari penyakit?

beberapa bulan atau dilewati 
sama sekali

2-5 tahun

hingga 100 vaksin potensial

2 tahun

20 vaksin potensial

1-2 tahun
10 vaksin potensial

8 bulan2 tahun
5 vaksin potensial

5 vaksin potensial dipersempit 
hingga 1

2 - 4 tahun
1 vaksin potensial

Beberapa bulan

hingga 100 vaksin potensial

3 bulan
10 vaksin potensial

4. Tinjauan dan persetujuan
    peraturan

1-2 tahun
1 vaksin 

3 bulan
1 vaksin

5. Produksi dan distribusi Pembuatan vaksin 
membutuhkan fasilitas 
khusus yang sangat diatur 
dan mahal untuk 
dikembangkan. Biasanya 
dimulai setelah uji klinis 
tahap II untuk 
mengembangkan ribuan 
dosis yang diperlukan untuk 
uji coba tahap III.

Kapasitas produksi harus 
dikembangkan sejak awal proses 
untuk dapat menghasilkan 
milyaran dosis vaksin yang 
dibutuhkan dunia.

10 tahun dengan biaya 
USD500 juta

12-18 bulan dengan biaya 
setidaknya USD3 miliar

Sumber: World Economic Forum
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Hingga akhir Juli, setidaknya ada 511 obat dan vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Dari 
jumlah tersebut, 421 masih dalam tahap pre-klinis. Namun, 13 kandidat sudah berada pada tahap III uji klinis dan 
hanya baru ada satu kandidat yang memasuki tahap pra-registrasi. Jumlah tersebut terus berkembang setiap 
harinya. Selain itu, ada sebanyak 2.928 studi klinis atas kandidat obat dan vaksin di seluruh dunia.

Sumber: Statista, data per 29 Juli 2020

SELURUH DUNIA BERPARTISIPASI MENGEMBANGKAN 
OBAT DAN VAKSIN COVID-19

Jumlah obat dan vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia

Jumlah studi klinis obat dan vaksin di seluruh dunia

Paling sedikit Paling banyak

Sumber : ClinicalTrials.gov, data per 5 Agustus 2020
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Kandidat vaksin dari beberapa produsen farmasi

Lebih dari 160 vaksin sedang dikembangkan secara global, didorong 
oleh program Operation Warp Speed pemerintah AS dan program 
jalur cepat lainnya. Kandidat dari Universitas Oxford dengan 
AstraZeneca Plc, Moderna Inc. dan kemitraan Pfizer Inc. dan 
BioNTech SE termasuk kandidat yang paling unggul. CanSino 
Biologics China telah menerima otorisasi untuk penyebaran terbatas 
kandidat vaksinnya untuk militer China.

Sementara pengobatan untuk pasien yang telah terinfeksi, obat 
Remdesivir dari Gilead Sciences Inc. telah menerima otoritasi 
penggunaan darurat di AS dan obat generik Dexamethasone yang 
telah berusia puluhan tahun juga menunjukkan harapan dalam 
beberapa penelitian.

KANDIDAT OBAT DAN VAKSIN YANG PALING MENJANJIKAN

Proses Pengembangan

Pengujian dalam kelompok kecil untuk keamanan

Tes dengan sampel yang lebih besar untuk efektivitas

Uji coba efektivitas dan keamanan dengan skala besar

Diizinkan di bawah otorisasi penggunaan darurat atau otorisasi penggunaan terbatas lainnya.

Oxford University, AstraZeneca Plc

Sinovac Biotech Ltd

CanSino Biologics Inc.

Moderna Inc.

BioNTech, Pfizer, Fosun Pharma

Novavax Inc

Johnson & Johnson

Inovio Pharmaceuticals Inc.

Imperial College London

Sanofi, GlaxoSmithKline Plc

Merck & Co. (Thermis Acquistion)

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Persetujuan

Sumber : Bloomberg Intelligence

2020 Q2 Q4
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WHAT 
TO WATCH

NETRAL pada kelas aset 
saham Indonesia (jangka 
menengah dan panjang) 

Volatilitas di pasar saham 
kemungkinan masih tetap tinggi 
karena masih belum terlihat jelas 
bentuk pemulihan yang akan terjadi 
terhadap bisnis dan ekonomi. 

NETRAL pada 
investasi berbasis 
Dolar Amerika Serikat

Perbaikan data-data ekonomi di 
Tiongkok maupun AS 
memberikan indikasi awal bahwa 
ekonomi di dua negara dengan 
ekonomi terbesar tersebut sudah 
mulai dalam tahap pemulihan 
pasca pelonggaran kebijakan 
pembatasan wilayah.

REKOMENDASI 
INVESTASI

OVERWEIGHT pada kelas 
aset obligasi (jangka 
menengah dan panjang)

Kesepakan burden sharing antara 
pemerintah dan Bank Indonesia 
menurunkan risiko supply obligasi 
pada semester II tahun ini. Real 
yield Indonesia yang saat ini berada 
di sekitar 5,3% cukup atraktif jika 
dibandingkan dengan negara 
emerging market lain. Pelonggaran 
kebijakan moneter juga mendukung 
pasar obligasi.

Meningkatnya kasus positif COVID-19 secara 
global, meningkatkan risiko penundaan 
pembukaan tahapan ekonomi bahkan 
penutupan kembali ekonomi.

Perkembangan penelitian obat dan vaksin 
COVID-19.

Penambahan stimulus fiskal maupun moneter 
dari pemerintah serta bank sentral baik global 
maupun domestik.

Peningkatan tensi hubungan geopolitik antara 
AS-China.
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Volatilitas diperkirakan masih akan tinggi karena tingkat infeksi 
COVID-19 masih tinggi. Untuk profil risiko moderate 
direkomendasikan untuk sementara mengurangi porsi saham dan 
mengalihkan ke obligasi untuk menurunkan tingkat volatilitas 
portofolio. Sementara untuk  profil risiko growth dapat 
mengalihkan porsi pasar uang ke obligasi dan menyeimbangkan 
porsi saham.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO
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ANALISA 
VALAS

AUD bergerak menguat terdapat USD selama bulan Juli setelah lockdown dibuka. 

Namun pada awal Agustus 2020, Australia memberlakukan Lockdown yang lebih 
ketat sehingga dapat memperburuk resesi pertama Australia dalam hampir 30 
tahun. 

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengungkapkan ekonomi Australia 
menghadapi pukulan besar setelah Victoria memperpanjang lockdown di seluruh 
negara bagian dan menempatkan Melbourne di bawah jam malam.

Kementerian Keuangan Australia sebelumnya memperkirakan enam minggu 
lockdown di Melbourne akan menelan biaya ekonomi hingga A$3,3 miliar atau 
US$2,4 miliar pada kuartal ketiga.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,6950-0,7250 
pada bulan Agustus 2020.

Data PMI pada bulan Juli menunjukkan sektor manufaktur Jerman menunjukkan 
kenaikan tajam sehingga proses pemulihan ekonomi diperkirakan akan berlanjut 
ke awal kuartal ketiga. 

Berdasarkan survei, kegiatan bisnis di Eropa dalam tahap pemulihan saat ini. 
Dalam pemulihan, stimulus dana yang disepakati para pemimpin Uni Eropa 
sebesar dana EUR780 miliar atau setara USD888 miliar yang diharapkan bisa 
membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemic COVID-19.

Ekonomi Eropa diproyeksi mampu bangkit lebih cepat dari negara lain. Laporan 
Goldman Sachs Group Inc. menyebutkan efektifnya kontrol penyebaran COVID-19 
di Eropa sebagai alasan pemulihan ekonomi yang lebih mulus dibandingkan di 
kawasan lain.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1400–1,1900 pada bulan 
Agustus 2020.

Pergerakan
USD/IDR 
1 - 31 Juli 2020

14.726 - 14.906
-1,2%

Pergerakan
AUD/USD 
1 - 31 Juli 2020

0,6877 - 0,7227
4,84%

Pergerakan
EUR/USD
1 - 31 Juli 2020

1,1185 - 1,1909
6,08%
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Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 memutuskan 
untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 
4%.

Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan (05/08) PDB Indonesia periode April-Juni 
2020 terkontraksi -5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 
(year-on-year/YoY). PDB tersebut merupakan yang terburuk sejak kuartal I-1999. 

IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 
-0,3% di tahun 2020. Sedangkan pada April 2020 lalu, IMF masih optimis 
memandang ekonomi RI masih dapat tumbuh 1,5%. Meskipun demikian, pada 
tahun berikutnya produk domestik bruto (PDB) RI diperkirakan akan kembali 
mencatatkan pertumbuhan yakni 6,1% pada 2021.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14,400-14,800 
selama bulan Agustus 2020.



ANALISA 
VALAS

Support-2

Keterangan:    
1. 'Support-1' adalah estimasi batas bawah pertama ketika suatu mata uang melemah.  Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju 'Support-2'. 
2. 'Resistance-1' adalah estimasi batas atas pertama ketika suatu mata uang menguat. Apabila batas ini terlewati, maka diperkirakan akan menuju ke 'Resistance-2’.

Support-1 Mata Uang Resistance-1

 14,400 
0.6950
1.1400
1.2750
104.00

 14,300 
0.7050
1.1550
1.2900
105.00

USD/IDR
AUD/USD
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY

 14,700 
0.7150
1.1800
1.3000
107.00

Resistance-2

 14,800 
0.7250
1.1900
1.3200
108.00

FX OUTLOOK*

*Estimasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar terbaru

Pemerintah Boris Johnson mempunyai strategi untuk menginvestasikan sekitar 
GBP1,3 miliar (US$1,7 miliar) untuk pembangunan proyek dan menyediakan 
GBP2 miliar dalam bentuk hibah efisiensi energi. 

Proyek tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menggalang 
ekonomi yang dilanda pandemi di Inggris. Industri konstruksi Inggris sebelumnya 
terhenti oleh pandemi COVID-19 di awal tahun ini. Pemulihan sektor ini dapat 
membantu mengurangi pengangguran dan menghasilkan pendapatan karena 
negara ini menghadapi resesi terburuk selama 300 tahun. 

Di sisi lain, dalam tiga bulan pertama tahun ini, PDB Inggris kontraksi 2% 
dibandingkan kuartal sebelumnya. Bank of England juga menyampaikan PDB 
Inggris secara keseluruhan kemungkinan akan turun 14% di tahun 2020, terutama 
disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 25% pada kuartal 
kedua.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2750-1,3200 pada bulan 
Agustus 2020. 

Bank Sentral Jepang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini 
dapat mencapai -4,7%. BOJ memutuskan untuk mempertahankan dan 
melanjutkan langkah-langkah pelonggaran moneter skala besar saat ini dan 
langkah-langkah dukungan pendanaan untuk perusahaan yang terkena dampak 
virus Corona.

Selain itu BOJ akan membeli JGB (obligasi pemerintah Jepang) tanpa batas, 
menyalurkan dana ke pasar, dan mendukung suku bunga jangka pendek negatif.

Bank of Japan secara ketat memantau situasi domestik dan internasional dan 
menekankan kesediaannya untuk mengambil langkah-langkah pelonggaran 
moneter tambahan jika diperlukan.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 104,00-108,00 
pada bulan Agustus 2020.

Pergerakan
GBP/USD 
1 - 31 Juli 2020

1,2359 - 1,3170
6,16%

Pergerakan
USD/JPY 
1 - 31 Juli 2020

104,19 - 108,16
3,67%
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Kecuali dinyatakan lain, semua data bersumber dari berita media massa, dan tidak diterbitkan oleh PT Bank 
Commonwealth (PTBC). PTBC harus dijamin untuk dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
penuntutan hukum oleh pihak ketiga. PTBC beserta direkturnya, karyawannya dan perwakilannya dalam Lampiran ini 
selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Grup”. Laporan ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak 
boleh ditafsirkan sebagai suatu ajakan atau penawaran untuk membeli efek atau instrumen keuangan. Laporan ini telah 
disusun tanpa mempertimbangkan tujuan, situasi keuangan dan kapasitas untuk menanggung kerugian, pengetahuan, 
pengalaman atau kebutuhan orang-orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada anggota dari Grup yang 
melakukan atau harus melakukan penilaian kelayakan atau penyesuaian laporan untuk penerima laporan ini yang 
karenanya tidak mendapat manfaat dari perlindungan peraturan dalam hal ini. Laporan ini bukan nasihat atau petunjuk. 
Semua penerima laporan ini harus, sebelum bertindak atas dasar informasi dalam laporan ini, mempertimbangkan 
kewajaran/kelayakan dan kesesuaian informasi, dengan memperhatikan tujuan-tujuan mereka sendiri, situasi keuangan 
dan kebutuhan, dan jika perlu mencari profesional yang tepat, memperhatikan kondisi valuta asing atau nasihat keuangan 
tentang isi laporan ini sebelum membuat keputusan investasi. Kami percaya bahwa informasi dalam laporan ini adalah 
benar dan setiap pendapat, kesimpulan atau rekomendasi yang cukup telah diadakan atau dibuat, berdasarkan informasi 
yang tersedia pada saat kompilasi, tetapi tidak ada pernyataan atau jaminan, baik tersurat atau tersirat, yang dibuat atau 
disediakan untuk akurasi, kehandalan atau kelengkapan setiap pernyataan yang dibuat dalam laporan ini. Setiap pendapat, 
kesimpulan atau rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan 
mungkin berbeda atau bertentangan dengan, kesimpulan, pendapat atau rekomendasi yang diungkapkan oleh Grup di 
tempat lain. Kami tidak berkewajiban untuk, dan tidak, memberitahukan perkembangan terkini atau harus terus mengikuti 
informasi terkini yang terdapat dalam laporan ini. Grup tidak menerima tanggung jawab untuk setiap kerugian atau 
kerusakan yang timbul akibat dari penggunaan seluruh atau setiap bagian dari laporan ini. Setiap penilaian, proyeksidan 
prakiraan yang terkandung dalam laporan ini didasarkan pada sejumlah asumsi dan perkiraan dan tunduk pada kontinjensi 
dan ketidakpastian. Asumsi dan perkiraan yang berbeda dapat mengakibatkan hasil material yang berbeda pula. Grup tidak 
mewakili atau menjamin bahwa salah satu proyeksi penilaian atau prakiraan, atau salah satu dasar asumsi atau perkiraan, 
akan dipenuhi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Grup tidak 
menjamin kinerja dari produk investasi atau pembayaran kembali modal dengan produk yang didistribusikan oleh PTBC. 
Investasi dalam produk ini bukan merupakan simpanan atau kewajiban lainnya dari Grup atau anak perusahaannya dan 
setiap jenis produk investasi memiliki risiko investasi termasuk hilangnya pendapatan dan modal yang diinvestasikan. 
Contoh yang digunakan dalam komunikasi ini hanya untuk ilustrasi. Semua materi yang disajikan dalam laporan ini, kecuali 
bila ditentukan lain, berada di bawah hak cipta Grup. Tak satu pun dari materi, maupun isinya, maupun salinannya, dapat 
diubah dengan cara apapun, ditransmisikan ke, disalin atau didistribusikan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis dari 
perusahaan terkait yang menjadi bagian dalam Grup. Grup, berikut agennya, asosiasinya dan kliennya memiliki atau telah 
memiliki posisi panjang atau pendek pada efek atau instrumen keuangan lainnya yang disebut di sini, dan dapat setiap saat 
melakukan pembelian dan/atau penjualan terhadap kepentingan atau surat berharga dalam kapasitasnya sebagai prinsipal 
atau agen, termasuk menjual atau membeli dari klien atas dasar pokok dan dapat terlibat dalam transaksi yang tidak 
konsisten dengan laporan ini. Silakan melihat website kami di www.commbank.co.id untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda 
ingin berbicara dengan seseorang mengenai instrumen keuangan yang dijelaskan dalam laporan ini, silakan hubungi Call 
Centre kami di 15000 30 atau email kami di customercare@commbank.co.id. 
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