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Presiden Joe Biden merilis stimulus lanjutan berupa 
rencana belanja infrastruktur yang dianggap akan 
membuka jutaan lapangan kerja di Amerika Serikat dan 
akan membawa pemulihan ekonomi yang lebih solid. 
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Nasabah yang terhormat,

Kondisi ekonomi yang membaik serta program vaksinasi yang semakin luas 
memicu rally di pasar saham Amerika Serikat pada bulan Maret 2021, meskipun 
kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat menyeret saham sektor 
teknologi.

Bulan Maret 2021 dimulai dengan kuat karena penurunan imbal hasil obligasi 
pemerintah Amerika Serikat, rilis data ekonomi yang baik dan persetujuan vaksin. 
Namun antusiasme memudar ketika imbal hasil naik lebih tinggi setelah Ketua 
Federal Reserve mengatakan bahwa tekanan inflasi akan terasa dalam beberapa 
waktu ke depan. Tetapi pasar saham Amerika Serikat melanjutkan penguatannya 
setelah disahkannya stimulus sebesar USD1,9 triliun menjadi undang-undang.

Namun stimulus yang diberikan oleh Presiden Joe Biden tidak berhenti sampai 
disitu. Presiden Joe Biden merilis stimulus lanjutan berupa rencana belanja 
infrastruktur yang dianggap akan membuka jutaan lapangan kerja di Amerika 
Serikat dan akan membawa pemulihan ekonomi yang lebih solid. Namun untuk 
membiayai rencana tersebut, Presiden Joe Biden akan menaikkan tarif pajak 
perusahaan dan beberapa penyesuaian pajak yang lain. Dalam edisi kali ini, Kami 
akan membahas mengenai rencana belanja infrastruktur Presiden Joe Biden 
serta kenaikan tarif pajak perusahaan serta dampaknya kepada ekonomi maupun 
pasar keuangan.

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

GREETINGS

Ivan Jaya
Chief of Retail 
& SME Business

Presiden Joe Biden merilis stimulus 
lanjutan berupa rencana belanja 
infrastruktur yang dianggap akan 
membuka jutaan lapangan kerja di 
Amerika Serikat dan akan membawa 
pemulihan ekonomi yang lebih solid. 



SUMMARY

Market 
Review

Setelah disetujuinya stimulus sebesar 
USD1,9 triliun pada bulan akhir Februari, 
Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali 
mengeluarkan proposal untuk belanja 
infrastruktur yang mencapai USD2 triliun 
guna mendorong pemulihan ekonomi akibat 
pandemi.

Untuk mendanai rencana belanja 
infrastrukturnya, Presiden Amerika Serikat 
Joe Biden akan menaikan pajak perusahaan 
menjadi 28% dari sebelumnya 21%, sebagai 
pembalikan dari pemotongan pajak pada 
2017 oleh Presiden Donald Trump. 

Sejumlah negara di Eropa seperti Jerman, 
Prancis, dan Italia kembali melakukan 
pembatasan wilayah atau lockdown karena 
terjadinya gelombang ketiga pandemi 
COVID-19. Hal ini memberikan sentimen 
negatif karena dikhawatirkan akan 
menghambat pembukaan kembali dan 
pemulihan ekonomi.

Sesuai komitmen pemerintah untuk 
memberikan stimulus guna mendorong 
pemulihan ekonomi, pemerintah memperluas 
cakupan mobil yang mendapatkan fasilitas 
diskon PPnBM dengan melakukan relaksasi 
persyaratan local purchase menjadi paling 
sedikit 60 persen dan menambah segmen 
kendaraan 4x2 dan 4x4 dengan kapasitas 
mesin di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 
cc.

Untuk menjaga nilai tukar rupiah, Rapat 
Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan 
Maret memutuskan untuk tidak merubah 
tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 
7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5% hal ini 
sesuai dengan ekspektasi ekonom.

Market 
Outlook

Kemajuan program vaksinasi COVID-19 global terus 
memberikan harapan atas pembukaan ekonomi global 
yang lebih luas, namun pemberian vaksin yang lebih 
lambat dari target dapat memberikan sentimen dalam 
jangka pendek.

Peningkatan jumlah kasus COVID-19 secara global dan 
ditemukannya varian virus mutasi yang dipercaya lebih 
mudah menyebar, membuat beberapa negara mulai 
kembali melakukan pembatasan wilayah, hal tersebut 
dapat menghambat pemulihan ekonomi.

Pelaku pasar masih mengharapkan stimulus lanjutan 
baik fiskal maupun moneter di tengah kondisi pandemi 
yang belum berakhir, guna terus membanjiri likuiditas di 
pasar.
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Pasar Saham Indonesia: Overweight
Pasar Saham Asia Pasifik: Overweight
Pasar Saham Amerika Serikat: Netral
Pasar Obligasi: Netral

Outlook Pasar 
Keuangan 
Global dan Indonesia



IDR IDR

USD USD

MARCH
IN NUMBER

Harga mid price INDON51 
(benchmark obligasi denominasi 

Dollar AS - 30 tahun) terapresiasi

Sumber: Bloomberg

Pasar saham dan obligasi 
emerging market cenderung 
terkoreksi di bulan 
Maret 2021

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan Index terkoreksi

ObligasiSaham

-1,74% +2,41%

IHSG terkoreksi Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 

20 tahun) terkoreksi
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VS

-4,11% -2,38%



MARKET REVIEW 
MARCH 2021

Global Review
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Bulan Maret dimulai dengan kuat karena penurunan imbal hasil 
obligasi pemerintah Amerika Serikat, rilis data ekonomi yang baik 
dan persetujuan vaksin. 

Saham perbankan global sempat anjlok karena 
Archegos Capital dilaporkan gagal untuk memenuhi 
kewajibannya untuk menyediakan jaminan atas posisi 
marginnya. Beberapa institusi finansial besar seperti 
Nomura, Credit Suisse, Morgan Stanley mengaku 
berpotensi untuk merugi akibat gagal bayar margin call 
tersebut. 
SENTIMEN NEGATIF

Sejumlah negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, dan 
Italia kembali melakukan pembatasan wilayah atau 
lockdown karena terjadinya gelombang ketiga pandemi 
COVID-19. 
SENTIMEN NEGATIF

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan 
proposal anggaran untuk belanja infrastruktur yang 
mencapai USD 2 triliun guna mendorong pemulihan 
ekonomi akibat pandemi. 
SENTIMEN POSITIF

Untuk mendanai rencana belanja infrastrukturnya, 
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menaikan 
pajak perusahaan menjadi 28% dari sebelumnya 21%, 
sebagai pembalikan dari pemotongan pajak pada 2017 
oleh Presiden Donald Trump. 
SENTIMEN NEGATIF

Pesan yang disampaikan pada Federal Open Market 
Committee (FOMC) meeting bulan Maret tetap 
konsisten bahwa The Fed akan mempertahankan 
kebijakan suku bunga rendah mendekati nol dan terus 
menjalankan program pembelian obligasi. 
SENTIMEN POSITIF

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan 
bahwa diperkirakan akan ada kenaikan inflasi pada 
tahun ini namun kenaikan tersebut harga bersifat 
sementara dan setiap perubahan kebijakan moneter 
akan dikomunikasikan dengan baik. 
SENTIMEN POSITIF



MARKET REVIEW 
MARET 2021
Domestik Review

BPJS Ketenagakerjaan akan mengurangi porsi investasi 
di saham dan reksa dana dan akan menjajaki peluang 
investasi jangka panjang melalui Sovereign Wealth Fund 
(SWF). 
SENTIMEN POSITIF
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Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan 
tidak merubah tingkat suku bunga acuan BI 7 Days 
Reverse Repo Rate di level 3,5% sesuai dengan 
ekspektasi ekonom.  
NETRAL

Indonesian Battery Company (IBC) resmi didirikan 
sebagai holding untuk mengelola ekosistem industi 
baterai kendaraan bermotor listrik yang terintegrasi 
dari hulu hingga hilir. 
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah memperluas cakupan mobil yang 
mendapatkan fasilitas diskon PPnBM dengan melakukan 
relaksasi persyaratan local purchase menjadi paling 
sedikit 60 persen dan menambah segmen kendaraan 
4x2 dan 4x4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc 
sampai dengan 2.500 cc. 
SENTIMEN POSITIF

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 
ekonomi Indonesia kuartal I-2021 diperkirakan 
masih terkontraksi dengan kisaran -1% hingga 
-0,1%. 
SENTIMEN NEGATIF

Uni Emirat Arab mengumumkan akan berinvestasi 
sebesar USD 10 miliar ke Sovereign Wealth Fund 
(SWF) Indonesia, yang menjadikan investor 
terbesar pada SWF. 
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah memperluas cakupan mobil 
yang mendapatkan fasilitas diskon 
PPnBM dengan menambah segmen 
kendaraan 4x2 dan 4x4 dengan 
kapasitas mesin di atas 1.500 cc sampai 
dengan 2.500 cc. 



American 
Jobs Plan

Melalui program yang diberi nama American Jobs Plan, 
Presiden Joe Biden berencana mengeluarkan stimulus 
senilai USD2,25 triliun untuk belanja infrastruktur. Tidak 
hanya untuk membangun kembali infrastruktur di 
Amerika Serikat, rencana ini juga bertujuan untuk 
menciptakan jutaan lapangan kerja baru serta 
memposisikan Amerika Serikat untuk mengalahkan 
Tiongkok.
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Rencana Belanja Infrastruktur Meliputi 
Manufaktur dan Perawatan

Air minum bersih
USD111 miliar

Jalan tol, 
jembatan dan  
jalan raya
USD115 miliar

Kendaraan listrik
USD174 miliar

Bandara dan pelabuhan USD42 miliar

Angkutan
umum
USD85 miliar

Kereta 
penumpang 
dan barang
USD80 miliar

Infrastruktur jaringan listrik
USD100 miliar

Perumahan yang terjangkau 
dan berkelanjutan
USD213 miliar

Penelitian dan 
pengembangan
USD180 miliar

Penelitian dan pengembangan, pengembangan 
tenaga kerja dan manufaktur
USD580 miliar

Perawatan
USD400 miliar

Manufaktur dan bisnis kecil
USD300 miliar

Perawatan untuk lansia dan 
penyandang cacat

Pengembangan tenaga kerja
USD100 miliar

Fasilitas pendidikan
USD137 miliar

Lainnya USD28 miliar

Broadband berkecepatan tinggi
USD100 miliar

Rencana tersebut akan mencakup proyek-proyek 
infrastruktur fisik, yang meliputi transportasi, 
usaha-usaha untuk meningkatkan aktivitas manufaktur, 
dan industri-industri penting lainnya yang menjadi kunci 
untuk meningkatkan kompetisi ekonomi Amerika dengan 
Tiongkok. Rencana tersebut juga mencakup dana untuk 
melatih jutaan pekerja, dana untuk mendukung serikat 
pekerja, serta memperbaiki isu terkait perubahan iklim 
dan isu-isu rasialisme. Rencana belanja sekitar USD2 
triliun tersebut akan dilakukan selama 8 tahun.

Infrastruktur Umum
USD650 miliar

Infrastruktur transportasi
USD621 miliar

Penyetaraan transportasi USD45 miliar

Ketahanan transportasi USD50 miliar

Lainnya USD30 miliar

Sumber: White House, The Washington Post



Respon Partai Republik

The Made in America Tax Plan
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Meskipun kemungkinan ada kesamaan pandangan 
tentang infrastruktur antara partai Demokrat dan 
Republik, namun masing-masing partai memiliki prioritas 
mengenai jenis infrastruktur tersebut. Partai Republik 
kemungkinan bersedia untuk membelanjakan anggaran 
untuk infrastruktur jalan raya, jembatan dan bandara, 
sementara Partai Demokrat lebih memilih infrastruktur 
hijau yang akan memfasilitasi energi bersih dan 
kendaraan listrik. Perwakilan Partai Republik sudah 
mengatakan bahwa Partai Republik tidak akan 
mendukung infrastruktur hijau apalagi belanja 

Untuk membiayai sekitar USD2 triliun rencana belanja infrastrukturnya, Presiden Joe Biden berencana untuk mereformasi 
perpajakan Amerika Serikat. Beberapa rencananya adalah:
• Menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28% dari 21% pada saat ini.
• Meningkatkan pajak minimum global menjadi 21% dari 10,5% pada saat ini.
• Mengusulkan adanya perjanjian global tentang tarif pajak minimum perusahaan.
• Memberlakukan pajak minimum 15% atas pendatapan buku perusahaan.
• Menghilangkan insentif pajak bahan bakar fosil.
• Meningkatkan penegakkan pajak perusahaan.

Berdasarkan riset dari Bank of America Securities yang dikutip CNBC memperkirakan bahwa rencana pajak Presiden Joe 
Biden akan mengurangi laba indeks S&P 500 sebesar 7%, yang sebagian besar berasal dari tarif pajak perusahaan yang lebih 
tinggi. Sektor yang memiliki orientasi pada pertumbuhan akan terpukul paling keras.

infrastruktur ini akan dibiayai dari rencana kenaikan pajak 
perusahaan dari 21% menjadi 28%.

Dengan tersisa hanya tersisa satu prosedur rekonsiliasi 
anggaran pada tahun 2021, satu Rancangan Undang – 
Undang (RUU) harus mendapatkan supermajority untuk 
disahkan pada tahun ini. Kandidat RUU yang paling jelas 
pada saat ini adalah rencana infrastruktur, karena 
kemungkinan kedua partai mungkin bersedia untuk 
melakukan sesuatu untuk infrastruktur yang sudah 
dianggap usang.

Sumber: Wikipedia

Sumber: BofA Securities, CNBC

Komposisi DPR dan Senat Amerika Serikat

Perkiraan dampak kenaikan tarif pajak perusahan pada sektor S&P 500

Demokrat (218)
Republik (211)
Kosong (6)

Demokrat (48)
Independen - berkaukus dengan partai Demokrat (2)
Republik (50)

Sektor

Teknologi

Kesehatan

Jasa Komunikasi

Konsumen

Keuangan

Turun 9,2%

Turun 8,4%

Turun 8,2%

Turun 7,5%

Turun 6,5%

Dampak

435 100
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Sementara menurut riset Tax Foundation kenaikan pajak 
perusahaan menjadi 28% akan menaikkan tarif pajak 
gabungan negara bagian menjadi 32,34%, lebih tinggi 
dari setiap negara di Organization for Economic 
Co-Operation and Development (OECD), G7, dan semua 
mitra dagang dan pesaing utama Amerika Serikat 
termasuk Tiongkok. Ini dianggap akan membahayakan 
daya saing ekonomi dan mengurangi peran Amerika 
Serikat di dunia.

Ketika Amerika Serikat terakhir kali memiliki tarif pajak 
perusahaan tertinggi di OECD, sebelum reformasi pajak 
pada tahun 2017, Amerika Serikat mengalami beberapa 
tahun kelesuan ekonomi, termasuk tingkat investasi, 
produktivitas, dan tingkat upah yang rendah. Ini termasuk 
pindahnya perusahaan ke negara-negara yang 
menawarkan tarif pajak lebih rendah.

Kombinasi Tarif Pajak Perusahaan Pada Proposal Presiden Joe Biden 
Akan Menjadi Yang Tertinggi di OECD

Tarif Pajak Amerika Serikat Lebih Kompetitif 
Setelah Reformasi Pajak 2017

USA (Biden Proposal)
Portugal

Colombia
Australia

Mexico
Germany

Japan
New Zealand

Italy
Republic of Korea

Canada
France

USA (current law)
Austria

Belgium
Chile
Spain

Luxembourg
Greece

Israel
Denmark

Norway
Turkey

Netherlands
Switzerland

Slovakia
Sweden
Estonia
Finland
Iceland
Latvia

UK
Czechia
Poland

Slovenia
Lithuania

Ireland
Hungary

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
32,34%

31,50%
30,00%
30,00%
30,00%
29,90%
29,74%

28,00%
27,81%
27,50%

26,47%
25,83%
25,76%

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
24,94%

24,00%
23,00%

22,00%
22,00%
22,00%

21,70%
21,15%
21,00%

20,60%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

19,00%
19,00%
19,00%
19,00%

15,00%
12,50%

9,00%

35%

Sumber: OECD, Tax Foundation

Sumber: OECD, Tax Foundation

2000 2004 2008

Tarif Pajak Perusahaan Amerika Serikat

Tarif Pajak Perusahaan Tertimbang OECD (Non-AS)

Tarif Pajak Perusahaan Tidak Tertimbang OECD (Non-AS)

2012Tahun 2016 2020Ta
rif
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WHAT 
TO WATCH

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

OVERWEIGHT pada investasi 
kelas aset saham berbasis 
Dolar Amerika Serikat dengan 
eksposur negara berkembang

REKOMENDASI 
INVESTASI

NETRAL pada kelas 
aset obligasi (jangka 
menengah dan panjang)

Kecepatan pelaksanaan vaksinasi 
global

Penambahan stimulus fiskal di 
Amerika Serikat

Pembentukan Sovereign Wealth Fund

Penambahan kasus COVID-19

Kelancaran produksi vaksin dari 
beberapa produsen

Besarnya jumlah stimulus yang 
diluncurkan pemerintah Amerika 
Serikat membuat dolar Amerika 
Serikat berada di bawah tekanan 
depresiasi yang akan memberikan 
keuntungan pada aset berisiko 
emerging market.

Indonesia masih menawarkan real 
yield yang atraktif di antara negara 
emerging market, hal ini dapat 
memicu aliran dana asing ke pasar 
obligasi domestik. Di sisi lain, 
setelah melakukan pemotongan 
suku bunga menjadi 3,5% pada 
bulan Februari, Bank Indonesia 
mengatakan ruang penurunan 
suku bunga semakin terbatas.

Perbedaan tingkat pertumbuhan 
antara negara berkembang 
dan negara maju diperkirakan 
akan melebar pada tahun ini, 
dimana pertumbuhan negara 
berkembang akan lebih cepat 
dibanding negara maju.
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Semakin meluasnya program vaksinasi yang dilakukan di beberapa negara di 
dunia memberikan harapan pemulihan terus berlanjut pada tahun ini. Selain 
itu, kondisi likuiditas yang masih tinggi dan terus bertambah hasil stimulus 
raksasa Amerika Serikat juga masih akan menopang pasar keuangan ke 
depan. Untuk profil risiko moderate direkomendasikan untuk menambah 
porsi kelas aset ekuitas. Begitu pula dengan profil risiko growth 
direkomendasikan untuk menambah porsi kelas aset ekuitas dengan 
mengurangi porsi kelas aset pasar uang.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO

Equity 
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Market
30%

Fixed 
Income

35%
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Equity 
30% Money

Market
35%

Fixed
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60%
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10%
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ANALISA 
VALAS

USD/IDR Pada Maret kemarin, Rapat Dewan Gubenur Bank Indonesia memutuskan tingkat suku 
bunga tetap di 3,5%.

Pergerakan Rupiah (IDR) masih tertekan terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). Sejak 
awal Januari hingga 29 Maret lalu, terjadi capital outflow sebesar IDR26 triliun di pasar
obligasi.

Bank sentral nasional memandang pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut dengan 
berbagai stimulus fiskal dari pemerintah, salah satunya dari relaksasi pajak penjualan 
atas barang mewah (PPnBM). Kemudian, juga ada relaksasi uang muka (down 
payment/DP) untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14,450-14,750 
selama bulan April 2021.

EUR bergerak melemah terhadap USD pada Maret 2021 lalu. Menurut survei, lockdown 
yang disebabkan pandemi masih memberikan dampak perlambatan pada manufaktur, 
terutama Jerman.

IHS Markit mencatat sektor jasa masih dalam resesi walaupun tingkat penurunan mulai 
melemah.

Jerman, Italia, dan wilayah lain di Zona Euro mengalami kemunduran (pemulihan 
ekonomi) sehingga menyebabakan penurunan harga minyak. (permintaan menurun)

Jerman, Prancis, dan Italia berencana untuk menangguhkan suntikan AstraZeneca 
COVID-19 setelah laporan kemungkinan efek samping yang serius.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1.1650-1.2160 pada bulan April 
2021.

Open : 14,572

High : 14,572

Low : 14,299

Close : 14,300

AUD/USD
Open : 0.7742

High : 0.7849

Low : 0.7563

Close : 0.7571

EUR/USD
Open : 1.2077

High : 1.2113

Low : 1.1704

Close : 1.1724

Australian Dollar (AUD) bergerak melemah terhadap USD dan IDR. Meski optimisme 
bisnis menurun, tetapi laporan dari NAB menunjukkan kondisi bisnis justru membaik, 
yang menunjukkan berlanjutnya pemulihan di semua sektor ekonomi.

National Australia Bank (NAB) melaporkan tingkat keyakinan bisnis bulan Maret turun 
menjadi 15 dari bulan sebelumnya 18.

Beberapa analis mengatakan AUD baru akan menguat lagi terhadap mata uang lainnya 
mulai kuartal III-2021.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0.7370-0.7960 
pada bulan April 2021.

$ Rp

$ $
AUD

$
AUD

$
AUD

$

$

$
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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

 14,450 

0.7370

1.1650

1.3370

107.00

 14,550 

0.7520

1.1735

1.3600

108.40

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 14,700 

0.7780

1.1980

1.3820

109.80

Resistance-2

 14,750 

0.7960

1.2160

1.3970

110.70

FX OUTLOOK*

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

ANALISA 
VALAS

GBP/USD Bank Sentral Inggris (Bank of England/BoE) mempertahankan suku bunga acuan dan 
program pembelian asset.

PDB Inggris tumbuh hanya 0,4% di bulan Maret, di bawah perkiraan 0,6%, dan masih 
turun sebesar 7,8% pada tahun ini, menandai pemulihan yang lambat dari kerusakan 
akibat pandemi virus korona.

Peluncuran vaksin Inggris adalah yang tercepat di antara negara-negara negara 
ekonomi kuat, meskipun pemerintah telah memperingatkan bahwa kecepatan itu akan 
melambat pada April karena kekurangan pasokan.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1.3370-1.3970 pada bulan April 
2021. 

Open : 1.3967

High : 1.4016

Low : 1.3670

Close : 1.3781

USD/JPY

Open : 106.52

High : 110.96

Low : 106.37

Close : 110.63

Survei Bank Sentral Jepang menunjukkan bahwa sentimen bisnis di kalangan 
manufaktur besar telah kembali ke tingkat sebelum pandemi.

Prospek perekonomian Jepang diprediksi relatif membaik dengan dimulainya kembali 
kegiatan perdagangan, dan peluncuran vaksin di negara-negara yang menjadi mitra 
dagang utama Jepang, seperti AS dan negara-negara Asia yang lain.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 107.00-110.70 
pada bulan April 2021.

$

$
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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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PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan peserta penjaminan LPS.


