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Market

Perspective

Investor ritel berkembang pesat di pasar modal
Indonesia yang memberikan kekuatan dan dinamika
baru atas aktivitas pasar modal.
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GREETINGS
Peluncuran program vaksinasi di
sejumlah negara serta harapan stimulus
fiskal maupun moneter memberikan
sentimen positif di pasar.

Ivan Jaya

Chief of Retail
& SME Business
Nasabah yang terhormat,
Setelah memulai bulan di tahun yang baru ini dengan cukup kuat, sebagian
besar pasar saham global melemah ketika bulan Januari hampir berakhir.
Secara luas, pasar saham negara maju mengakhiri bulan dengan pelemahan,
sementara pasar negara berkembang unggul dengan penguatan di bulan
Januari.
Peluncuran program vaksinasi di sejumlah negara serta harapan stimulus fiskal
maupun moneter memberikan sentimen positif di pasar dan mengabaikan
kekhawatiran atas diberlakukannya kembali kebijakan pembatasan wilayah
di beberapa negara karena kasus virus Corona yang meningkat. Kemenangan
Partai Demokrat menyapu bersih mayoritas di DPR dan Senat Amerika Serikat
meningkatkan ekspektasi adanya stimulus yang lebih besar ke depannya.
Namun di akhir bulan Januari pasar saham Amerika Serikat dikejutkan dengan
kenaikan drastis sekelompok saham yang relatif memiliki kapitalisasi kecil yang
didorong oleh aksi sejumlah investor ritel yang berkoordinasi melalui online chat
room untuk “melawan” posisi short dari institusi hedge fund yang memaksa
beberapa hedge fund untuk menutup posisi short mereka.
Besarnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah maupun bank sentral di
Amerika Serikat dan beberapa negara di dunia membuat likuiditas meningkat.
Dengan masih rendahnya minat belanja masyarakat serta besarnya likuiditas
dan lebih banyaknya waktu luang, karena penerapan kebijakan Work From
Home (WFH) secara luas, membuat tingkat investor ritel meningkat drastis di
masa pandemi ini.
Dalam edisi kali ini kami akan membahas mengenai fenomena meningkatnya
jumlah investor ritel baik di global maupun di domestik serta bagaimana
dampaknya pada pasar keuangan.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai strategi dan
rekomendasi produk-produk investasi, Anda dapat menghubungi Relationship
Manager Kami di cabang terdekat.
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SUMMARY
Market
Review
Partai Demokrat Amerika Serikat telah
memenangkan Senat di negara bagian Georgia.
Kemenangan ini menjadikan Partai Demokrat
sebagai pemegang kendali atas Senat Amerika
Serikat. Dengan Partai Demokrat menguasai
DPR dan Senat, akan mempermudah Presiden
Joe Biden untuk menjalankan rencana
kebijakannya.
Ekonomi Tiongkok sudah kembali pada
kecepatan sebelum pandemi di kuartal
IV-2020 dengan sektor industri terus berupaya
untuk memenuhi permintaan ekspor yang
melonjak. Ekonomi Tiongkok naik 6,5% pada
kuartal terakhir 2020, menjadikan pertumbuhan
tahun lalu naik 2,3%.
Indonesia memulai program vaksinasi
COVID-19 setelah BPOM memberikan izin
penggunaan darurat. Presiden Joko Widodo
menjadi orang yang pertama yang disuntik
vaksin COVID-19 dari Sinovac.
Pemerintah memastikan Indonesia Investment
Authority akan mulai beroperasi sebelum akhir
kuartal I- 2021 dengan menawarkan asset
investasi infrastruktur seperti jalan tol, terminal
peti kemas, dan bandara. Sovereign Wealth Fund
Indonesia ini akan beroperasi dengan modal
USD5 miliar atau sekitar Rp70 triliun.
Gubernur Bank Indonesia mengatakan Bank
Indonesia masih memiliki ruang untuk
menurunkan suku bunga acuan lebih lanjut dan
akan mempertahankan suku bunga rendah
hingga adanya sinyal inflasi, khususnya inflasi
inti.

Market
Outlook
Dunia telah memulai program vaksinasi COVID-19
yang dapat memberikan harapan kondisi ekonomi
akan pulih dengan segera, namun pemberian vaksin
yang lebih lambat dari target turut memberikan
sentimen dalam jangka pendek.
Meningkatnya kembali 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 cenderung memburuk, guna terus membanjiri
likuiditas di pasar.
Pasar menunggu kebijakan ekonomi Presiden Joe
Biden dalam seratus hari pemerintahannya.

Outlook Pasar
Keuangan
Global dan Indonesia
Pasar Saham Indonesia: Overweight
Pasar Saham Asia Pasifik: Overweight
Pasar Saham Amerika Serikat: Netral
Pasar Obligasi: Netral

Market Perspective - Wealth Management Newsletter | Februari 2021 | 03

JANUARY
IN NUMBER
Pasar saham mengungguli
pasar obligasi di bulan
Januari 2021

VS
Saham

Obligasi

IDR

IDR

-1,95%

-3,27%

IHSG melemah

USD

+1,60%
FTSE Shariah Asia Pacific
ex. Japan Index menguat
Sumber: Bloomberg

Harga mid price FR083
(benchmark obligasi Rupiah 20 tahun) terkoreksi

USD

-1,24%
Harga mid price INDON50
(benchmark obligasi denominasi
Dollar AS - 30 tahun) terkoreksi
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MARKET REVIEW
JANUARY 2021
Global Review

Peluncuran program vaksinasi di sejumlah negara serta harapan
stimulus fiskal maupun moneter memberikan sentimen positif di
pasar dan mengabaikan kekhawatiran atas diberlakukannya kembali
kebijakan pembatasan wilayah di beberapa negara.

Partai Demokrat Amerika Serikat telah memenangkan
Senat di negara bagian Georgia. Kemenangan ini
menjadikan Partai Demokrat memegang kendali atas
Senat Amerika Serikat.
SENTIMEN POSITIF

IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia
menjadi 5,5%, setelah pada Oktober lalu memproyeksi
pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,2%.
SENTIMEN POSITIF

Ekonomi Tiongkok sudah kembali pada kecepatan
sebelum pandemi pada kuartal IV-2020 dengan
sektor industri terus berupaya untuk memenuhi
permintaan ekspor yang melonjak. Ekonomi Tiongkok
naik 6,5% pada kuartal terakhir 2020, menjadikan
pertumbuhan tahun lalu 2,3%.
SENTIMEN POSITIF

Presiden Joe Biden resmi dilantik menjadi Presiden
ke-46 Amerika Serikat. Dalam pidatonya Presiden
Biden meminta rakyat Amerika Serikat untuk bersatu.
NETRAL

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan
bahwa bank sentral Amerika Serikat masih akan terus
memberikan dukungan yang besar untuk ekonomi
selama pandemi corona masih berlangsung. The Fed
tidak merubah kebijakan moneternya dengan
mempertahankan suku bunga acuan mendekati nol.
NETRAL

Jerome Powell mengatakan bahwa Federal Reserve
masih terlalu dini untuk mengubah dan mengurangi
kebijakan pembelian aset yang saat ini sedang
berlangsung karena ekonomi Amerika Serikat masih
jauh dari kondisi pemulihan penuh.
SENTIMEN POSITIF

Bank Dunia memberikan komitmen bantuan sebesar
USD12 miliar kepada negara berkembang untuk
mendukung program vaksinasi agar dapat
mengimbangi dengan negara maju.
SENTIMEN POSITIF

Market Perspective - Wealth Management Newsletter | Februari 2021 | 05

MARKET REVIEW
JANUARY 2021
Domestik Review

Pasar saham domestik unggul
dibandingkan dengan pasar
obligasi domestik, meskipun
keduanya mencatatkan kinerja
negatif di bulan Januari.

Alokasi anggaran untuk program penanganan
COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun
2021 naik menjadi Rp553,09 triliun, 49% lebih besar
dari estimasi sebelumnya.
NETRAL

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan
untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank
Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate di level 3,75
untuk bulan kedua.
NETRAL

Indonesia sedang menyelesaikan kesepakatan untuk
mendapatkan 50 juta dosis vaksin virus Corona dari
produsen obat Pfizer dan AstraZeneca.
SENTIMEN POSITIF

Gubernur Bank Indonesia mengatakan Bank
Indonesia masih memiliki ruang untuk
menurunkan suku bunga acuan lebih lanjut dan
akan mempertahankan suku bunga rendah hingga
adanya sinyal inflasi, khususnya inflasi inti.
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah memastikan Indonesia Investment Authority
akan mulai beroperasi sebelum akhir kuartal I- 2021
dengan menawarkan asset investasi infrastruktur
seperti jalan tol, terminal peti kemas, dan bandara.
SENTIMEN POSITIF

Indonesia memulai program vaksinasi COVID-19
setelah BPOM memberikan izin penggunaan
darurat. Presiden Joko Widodo menjadi orang yang
pertama yang disuntik vaksin COVID-19 dari
Sinovac.
SENTIMEN POSITIF

Realisasi investasi di Indonesia sepanjang tahun 2020
mencapai Rp826,3 triliun melebihi target Rp817,2
triliun. Akumulasi Penyertaan Modal Asing (PMA)
mencapai Rp412,8 triliun atau 49,9%. Angka tersebut
turun 2,4% dibanding tahun sebelumnya.
SENTIMEN POSITIF
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Pasukan Baru Investor
Ritel Indonesia

Jumlah investor ritel di pasar modal Indonesia terus
meningkat di masa pandemi ini. Beragam
kemungkinan alasan yang membuat jumlah investor
ritel ini meningkat. Bagi pemilik bisnis yang aktivitas
bisnisnya menurun pada saat pandemi diperkirakan
mencoba mencari alternatif pendapatan dengan
berinvestasi di pasar modal. Bagi para pekerja
kantoran, dengan adanya kebijakan untuk bekerja dari
rumah, membuat waktu luang yang dimiliki lebih
banyak dibanding yang biasanya dihabiskan ketika
berada di kantor. Kemudahan teknologi juga
diperkirakan membuat meningkatnya jumlah investor
ritel di pasar keuangan karena hanya dengan
menggunakan ponsel pintar, masyarakat dapat
dengan mudah melakukan pembukaan rekening
hingga melaksanakan aktivitas jual beli.
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Investor Ritel Mengambil Alih
Dominasi Asing
investor ritel berhasil untuk mengambil alih dominasi
perdagangan. Bahkan di bulan Januari 2021 secara
signifikan hampir 70% nilai perdagangan saham
dilakukan oleh investor ritel.

Meningkatnya jumlah investor ritel yang signifikan
selama masa pandemi ternyata juga membuat aktivitas
perdagangan di pasar saham didominasi oleh investor
ritel. Meskipun secara nilai kepemilikan investor asing
masih mendominasi di pasar saham Indonesia, namun
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di Bursa Saham

70,0%

Sumber: BEI, KSEI

30,0%

33,9%

36,0%

36,2%

33,9%

36,9%
48,4%

69,5%

60,0%

29,8%

22,8%

50,0%

27,1%

40,0%

27,3%

31,0%

36,5%

32,1%

31,7%
20,5%

43,0%

20,0%

13,0%
36,9%

36,3%

10,0%

34,4%

31,1%

17,5%

0%

2015

2016

2017

2018

Institusi (Asing)

2019

2020

Institusi (Domestik)

Jan-20

Jan-21

Ritel

Peranan Investor Ritel
Pada Volatilitas IHSG
Ketidakpastian yang tinggi selalu menciptakan volatilitas
di pasar saham. Begitulah yang dialami oleh IHSG
sepanjang 2020 yang lalu. Adanya pandemi virus Corona
telah menciptakan volatilitas yang tinggi sejak kuartal
I-2020. Pandemi ini juga ternyata meningkatkan jumlah
investor ritel di pasar modal Indonesia. Apakah volatilitas
ini ada kaitannya dengan mengingkatnya jumlah investor
ritel di bursa saham Indonesia? Mengutip dari artikel
Jakarta Post pada 28 Agustus 2020, beberapa analis
mengindikasikan adanya faktor dari meningkatnya
jumlah investor ritel terhadap volatilitas IHSG. Salah satu

faktornya adalah perilaku investor ritel yang cenderung
melakukan perdagangan dengan durasi yang lebih
singkat. Selain itu investor ritel melakukan transaksi lebih
didorong oleh berita dibandingkan dengan fundamental.
Namun volatilitas IHSG juga dipengaruhi oleh sentimen
global yang pada tahun lalu masih diliputi oleh
ketidakpastian. Meskipun belum dapat dipastikan
seberapa besar faktor meningkatnya investor ritel
terhadap volatilitas IHSG, namun investor ritel sudah
menunjukan pengaruhnya di bursa domestik.
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GAMESTOP SAGA
Pada akhir bulan Januari, Wall Street dihebohkan dengan adanya sekelompok investor ritel yang telah mendorong harga beberapa
saham dengan kapitalisasi yang relatif kecil sehingga membuat institusi hedge fund harus membukukan kerugian atas posisi
short yang mereka miliki. Investor ritel tersebut berkomunikasi melalui media sosial Reddit dengan chat room ‘wallstreetbets’ yang
dibentuk pada tahun 2012. Forum tersebut telah berkembang pesat selama penurunan Wall Street pada Maret 2020. Hingga 27
Januari, forum tersebut memiliki anggota sebanyak 3 juta dan menjadi lebih dari 8 juta pada 3 Februari 2021. Mengutip ABC
News, berikut perjalanan salah satu saham yang menjadi perbincangan dalam forum tersebut dan membuat sorotan secara
global, yakni ‘GameStop.’

8 Desember 2020
GameStop melaporkan pendapatan
yang suram. GameStop melaporkan
penjualan bersih anjlok pada kuartal
III-2020, turun lebih dari 30%
dibandingkan dengan periode waktu
yang sama pada tahun 2019.
Perusahaan menghubungkan
penurunan penjualan ini dengan
beberapa alasan, termasuk adanya
penurunan 11% penjualan di toko.
Sementara penjualan e-commerce
melonjak sekitar 257% yoy. Saham
GameStop anjlok hampir 20%
keesokan harinya, ditutup pada 9
Desember di USD13,66 per saham.

11 Januari 2021

13 Januari 2021

GameStop menunjuk 3 direktur baru,
salah satunya adalah pendiri raksasa
e-commerce, Chewy. GameStop
mengumumkan bahwa mereka
menunjuk tiga direktur baru yakni Alan
Attal, Ryan Cohen dan Jim Grube yang
menjadi dewan direksi. Pengumuman
tersebut memicu beberapa obrolan
awal di halaman Reddit r/
‘wallstreetbets.’

Saham GameStop melonjak lebih
dari 50%. Sejumlah investor ritel
merespon pengumuman GameStop,
dan hanya dalam beberapa hari
sahamnya ditutup pada USD31,40
per saham pada 13 Januari, melonjak
lebih dari 50% sejak pengumuman
11 Januari.

26 Januari 2021

22 Januari 2021

19 Januari 2021

Elon Musk men-tweet
'GameStop!!' yang merujuk
ke saham GameStop. CEO Tesla
yang memiliki 44 juta pengikut di
Twitter membuat saham
GameStop melonjak hampir
140% dalam perdagangan
setelah jam perdagangan. Saham
dibuka dengan harga USD354,83
per saham pada 27 Januari.

GameStop melonjak 50%. Adu kuat
antara investor ritel dan hedge fund
memanas dan dukungan investor
ritel tumbuh untuk GameStop di
chat room media sosial Reddit r/
‘wallstreetbets,’ saham meroket lebih
dari 50% dalam sesi perdagangan
pada 22 Januari. Pada hari itu
GameStop dibuka di USD42,59 per
saham dan ditutup pada USD65,01.
GameStop terus menanjak hingga
pada 25 Januari, dibuka pada di level
USD96,73.

Citron Research menyebut pembeli
GameStop sebagai orang yang mudah
tertipu. Citron Research, sebuah firma
riset saham yang dijalankan oleh
short-seller terkenal Andrew Left,
membidik mereka yang membeli
saham GameStop dalam tweet-nya
pada 19 Januari. Saham dibuka di
USD41,55 pada hari itu. Citron
mengatakan harga GameStop akan
kembali dengan cepat ke level USD20.

27 Januari 2021
Pelaku short-seller menutup
posisinya dengan kerugian yang
signifikan. Citron Capital dan Melvin
Capital, dua perusahaan yang
memiliki posisi short GameStop
mengatakan bahwa mereka telah
menutup posisi mereka dan
mengalami kerugian karena posisi
tersebut. Melvin Capital
mengonfirmasi kepada ABC News
bahwa hedge fund tersebut
kehilangan 53% dari total
investasinya pada Januari.

28 Januari 2021
Platform ritel Robinhood dan
platform ritel lainnya seperti TD
Ameritrade membatasi transaksi
Gamestop, beberapa anggota
parlemen juga bereaksi. Langkah
tersebut memicu hari perdagangan
yang sangat volatile, yang membuat
saham mencapai puncak
intraday-nya di USD483,00 sebelum
ditutup jatuh ke USD112,25.
Anggota parlemen dari dua Partai
besar di Amerika Serikat juga beraksi
dan tidak dapat menerima atas
pembatasan yang dilakukan platform
tersebut.

29 Januari 2021
SEC turun tangan, platform
perdagangan ritel mengizinkan
kembali sebagian besar transaksi
Gamestop. Komisi Sekuritas dan
Bursa AS pada mengeluarkan
pernyataan yang mengatakan akan
memantau dan mengevaluasi dengan
cermat volatilitas harga yang ekstrim
dari harga perdagangan saham
tertentu selama beberapa hari
terakhir.
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WHAT
TO WATCH
Kecepatan pelaksanaan vaksinasi
global
Penambahan stimulus fiskal
di Amerika Serikat
Pembentukan Sovereign
Wealth Fund
Penambahan kasus COVID-19

.

REKOMENDASI
INVESTASI

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

NETRAL pada kelas
aset obligasi (jangka
menengah dan panjang)
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, Bank Indonesia diprediksi
tidak akan melakukan
pemotongan suku bunga
seagresif pada tahun lalu.

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

Vaksinasi massal yang sudah mulai dilakukan di beberapa negara di dunia
semakin memberikan harapan pemulihan akan 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 kedepan. 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.
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ANALISA
VALAS
USD/IDR

Pergerakan Rupiah (IDR) masih dipengaruhi keputusan The Fed terkait jumlah
stimulus yang akan dikeluarkan.

$

Open : 13.903
High : 14.302
Low : 13.833

The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga mendekati
nol dan program pembelian aset USD120 miliar dalam sebulan.

$

Foreign Direct Investment (FDI) naik 1,6% pada 2020; Domestic Direct Investment
(DDI) bertumbuh stabil di angka 7%.

Close : 14.084

Diperkirakan, tren penguatan Rupiah (IDR) akan terus berlanjut di 2021, didukung
perubahan struktural dari sisi domestik (Omnibus Law) dan global.

Rp

$ Rp

AUD/USD

$
AUD

Rp

Open : 0,7694
High : 0,7819

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 13.900-14.200
selama bulan Februari 2021.

Nilai tukar Australian Dollar (AUD) ditutup menguat terhadap Rupiah (IDR), dan masih
mempertahankan penguatannya di level tertinggi dalam lebih dari 6 tahun terakhir.
Ekspektasi membaiknya kondisi ekonomi menjadi faktor pendorong penguatan
Australian Dollar (AUD).

$
AUD

Low : 0,7592

Gubernur Bank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA), Philip Lowe,
menunjukkan sikap optimis perekonomian Australia akan bangkit dari resesi yang
terjadi untuk pertama kalinya dalam 3 dekade terakhir.

Close : 0,7651

Optimisme tersebut didorong juga oleh rilis data terbaru Biro Statistik Australia yang
melaporkan penjualan ritel bulan November 2020 tumbuh 7,1% month-to-month
(MtM), tertinggi sejak Mei 2020 lalu.
$

$
AUD

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,7580 – 0,7990
pada bulan Februari 2021.

Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) memutuskan mempertahankan
suku bunga acuan.

EUR/USD
Open : 1,2216

Uni Eropa masih terus berjuang dengan meningkatnya infeksi COVID-19 dan kembali
menerapkan penguncian wilayah.

High : 1,2349
Low : 1,2054

ECB siap menyesuaikan alat kebijakan moneter jika situasi ekonomi tidak membaik.

Close : 1,2128

Kebijakan ECB antara lain: Operasi refinancing utama ECB, fasilitas pinjaman marjinal,
dan fasilitas simpanan masing-masing tetap di level 0,0%, 0,2%, dan minus 0,5%.
$

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1750-1,2300 pada bulan
Februari 2021.
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ANALISA
VALAS
GBP/USD

Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Inggris
untuk tahun 2021 karena meningkatnya kasus virus Corona.

Open : 1,3662

Inggris diperkirakan butuh waktu hingga tahun depan untuk mengembalikan kondisi
ekonomi ke posisi pra-pandemi.

High : 1,3759
Low : 1,3452

Untuk ekonomi dunia secara keseluruhan IMF sedikit lebih optimis dari perkiraan
terakhirnya pada Oktober 2020, dengan meningkatkan prospek pertumbuhan global
pada tahun 2021 sebesar 0,3 poin menjadi 5,5%.

Close : 1,3732

IMF memangkas prospek pertumbuhan Inggris sebesar 1,4 poin menjadi 4,5%.
$

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,3250-1,4220 pada bulan
Februari 2021.

Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, mengatakan yakin ekonomi Jepang akan
tumbuh positif di tahun fiskal 2021 setelah mencatatkan kontraksi yang dalam tahun
lalu.

USD/JPY
Open : 104,37

Diperkirakan tahun fiskal 2020 yang berakhir Maret ini, akan mencatat pertumbuhan
negatif 5,6% (kontraksi 5,6%). Tetapi kemudian pada tahun fiskal 2021, diperkirakan
pertumbuhan positif hampir 4% dan pada tahun fiskal 2022 pertumbuhan ekonomi
diperkirakan 2%.

High : 104,94
Low : 102,60
Close : 104,71

Diperkirakan pada akhir tahun fiskal 2021 atau awal tahun fiskal 2022 perekonomian
Jepang akan pulih dan kembali ke level sebelum pandemik dimulai.
Kuroda berpendapat bahwa 2 sumber utama ketidakpastian global yakni Brexit dan
pemilihan Presiden Amerika – relatif berjalan lancar. Namun, virus Corona masih tidak
dapat diprediksi. Beliau memperingatkan dalam laporannya bahwa perkiraan tersebut
dapat berubah tergantung pada perkembangan COVID-19, serta seberapa besar
dampaknya ke perekonomian domestik dan luar negeri.
$

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 102,80-107,60
pada bulan Februari 2021.

FX OUTLOOK*
Support-2

Support-1

Mata Uang

Resistance-1

Resistance-2

13,900

14,000

USD/IDR

14,100

14,200

0.7580

0.7670

AUD/USD

0.7890

0.7990

1.1750

1.1930

EUR/USD

1.2080

1.2300

1.3250

1.3530

GBP/USD

1.4000

1.4220

102.80

103.70

USD/JPY

106.70

107.60

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