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Perkembangan vaksin yang positif dan dimulainya 
program vaksinasi massal membuat harapan 
pemulihan ekonomi lebih lanjut pada tahun ini



Dengan dimulainya program vaksinasi massal 
di berbagai negara di dunia, harapan untuk 
pemulihan ekonomi lebih cepat semakin 
terbuka. Optimisme pemulihan ekonomi ini 
yang akan mendorong pasar keuangan 
berkinerja lebih baik dibanding tahun lalu.
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Nasabah yang terhormat,

Kuartal terakhir 2020, pasar saham melanjutkan penguatannya untuk kuartal 
ketiga berturut-turut dan secara signifikan mengungguli kelas aset obligasi. Hasil 
pemilu Amerika Serikat dan perkembangan positif mengenai vaksin COVID-19 
membantu pasar saham untuk pulih. Pasar saham juga diuntungkan dengan 
Kongres Amerika Serikat membuat kemajuan dalam RUU stimulus fiskal baru. 

Dengan dimulainya program vaksinasi massal di berbagai negara di dunia, harapan 
untuk pemulihan ekonomi lebih cepat semakin terbuka. Mayoritas pandangan 
lembaga investasi global terhadap ekonomi maupun pasar keuangan pada tahun ini 
cenderung sama, yakni mengangkat tema pemulihan. Optimisme pemulihan 
ekonomi ini yang akan mendorong pasar keuangan berkinerja lebih baik dibanding 
tahun lalu.

Rotasi juga diperkirakan akan mewarnai kondisi pasar keuangan global. Dimana 
pada tahun lalu the new economy yakni sektor teknologi mendominasi kenaikan 
yang mendapat keuntungan dari adanya kebijakan  lockdown di berbagai negara. 
Namun dengan pemulihan ekonomi yang terus terjadi pada tahun ini, the old 
economy seperti komoditas diperkirakan akan memimpin, di tengah meningkatnya 
permintaan akibat pemulihan ekonomi. Selain itu, pelemahan Dolar Amerika Serikat 
(USD) juga diperkirakan akan berlanjut sebagai dampak dari stimulus yang 
digelontorkan pemerintah Amerika Serikat, juga akan memberikan keuntungan 
pada harga komoditas kedepan.

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

GREETINGS

Rustini Dewi
Director of Retail 
& SME Business



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

SUMMARY

Market 
Review

Regulator Amerika Serikat menyetujui 
penggunaan darurat vaksin COVID-19 produksi 
Pfizer-BioNTech. Selain itu vaksin COVID-19 
Moderna Inc. juga telah disetujui oleh regulator 
Amerika Serikat, vaksin kedua yang 
mendapatkan otorisasi darurat pada bulan 
Desember untuk upaya meningkatkan imunisasi 
massal di Amerika Serikat.

Para pemimpin Kongres Amerika Serikat 
mencapai kesepakatan paket stimulus senilai 
USD900 miliar untuk meningkatkan ekonomi di 
tengah pandemi.

Inggris memberikan persetujuan untuk 
pemakaian darurat vaksin COVID-19 dari Pfizer 
Inc. dan BioNTech SE yang berarti warga Inggris 
mendapat kesempatan pertama untuk 
menggunakan vaksin yang dikembangkan di 
Amerika Serikat dan Jerman.

Presiden Joko Widodo resmi membentuk 
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau 
Sovereign Wealth Fund (SWF). Pembentukan 
lembaga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 74 tahun 2020 yang merupakan 
aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Presiden Joko Widodo melakukan perombakan 
Kabinet Indonesia Maju dengan melantik enam 
menteri baru.

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.

Kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih terutama 
mengenai kebijakan ekonomi sangat ditunggu pasar 
dalam bulan pertama jabatannya.

Market Perspective - Wealth Management Newsletter | Januari 2021 | 02

Outlook Pasar 
Keuangan 
Global dan Indonesia



IDR IDR

USD USD

DECEMBER
IN NUMBER

Harga mid price INDON50 
(benchmark obligasi denominasi 
Dollar AS - 30 tahun) terkoreksi

Sumber: Bloomberg

Pasar saham mengungguli 
pasar obligasi di bulan 
Desember 2020

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan Index menguat

ObligasiSaham

+10,09% -1,14%

IHSG menguat Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 

20 tahun) terapresiasi
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VS

+6,53% +4,18%



MARKET REVIEW 
DECEMBER 2020
Global Review
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Hasil pemilu Amerika Serikat dan perkembangan positif mengenai 
vaksin COVID-19 di berbagai negara, akan membantu pasar saham 
untuk segera pulih.

DPR AS menyetujui undang-undang yang dapat 
membuat perusahaan Tiongkok dikeluarkan dari bursa 
Amerika jika regulator Amerika Serikat tidak diizinkan 
untuk meninjau audit keuangan perusahaan. 
Undang-undang itu pun telah ditandatangani oleh 
Presiden Donald Trump. 
SENTIMEN NEGATIF

Pentagon menambahkan empat perusahaan Tiongkok 
lagi ke daftar perusahaan yang disinyalir dimiliki atau 
dikendalikan oleh militer Tiongkok. Penyedia indeks FTSE 
Russell akan menghapus delapan perusahaan Tiongkok 
yang terpengaruh oleh perintah eksekutif yang 
dikeluarkan oleh Presiden Trump. 
SENTIMEN NEGATIF

Regulator Amerika Serikat menyetujui penggunaan 
darurat vaksin COVID-19 produksi Pfizer-BioNTech. 
Selain itu vaksin COVID-19 Moderna Inc. juga telah 
disetujui oleh regulator Amerika Serikat, vaksin kedua 
yang mendapatkan otorisasi darurat pada bulan 
Desember untuk upaya meningkatkan imunisasi massal 
di Amerika Serikat. 
SENTIMEN POSITIF

Inggris memberikan persetujuan untuk pemakaian 
darurat vaksin COVID-19 dari Pfizer Inc. dan BioNTech 
SE yang berarti warga Inggris mendapat kesempatan 
pertama untuk menggunakan vaksin yang 
dikembangkan di Amerika Serikat dan Jerman. 
SENTIMEN POSITIF

Inggris memberikan izin resmi penggunaan darurat 
vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh 
AstraZeneca dan Universitas Oxford, yang menambah 
senjata untuk melawan pandemi. 
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah Uni Eropa secara resmi menyetujui 
perjanjian perdagangan pasca Inggris keluar dari Uni 
Eropa, membuka jalan bagi kesepakatan yang akan 
mulai berlaku pada 1 Januari 2021. 
SENTIMEN POSITIF

Para pemimpin Kongres Amerika Serikat mencapai 
kesepakatan paket stimulus senilai USD900 miliar 
untuk meningkatkan ekonomi di tengah pandemi. 
SENTIMEN POSITIF



MARKET REVIEW 
DECEMBER 2020
Domestic Review

Presiden Joko Widodo resmi membentuk Lembaga 
Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund 
(SWF). Pembentukan lembaga ini diatur dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2020 yang 
merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
SENTIMEN POSITIF

Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Kabinet 
Indonesia Maju dengan melantik enam menteri baru. 
Presiden juga melantik lima wakil menteri baru serta 
kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan 
Restorasi Gambut (BRG). 
SENTIMEN POSITIF
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Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan 
untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank 
Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate di level 3,75 
persen setelah diturunkan 25 bps pada bulan lalu. 
NETRAL

Kementerian Keuangan merevisi target pertumbuhan 
PDB 2020 menjadi -2,25% hingga -1,7% dari target 
sebelumnya di rentang -1,7% hingga -0,6%. 
Pemerintah memproyeksikan PDB 4Q20 berada di 
-2,9% hingga -0,9%. 
NETRAL

Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia 
sebesar USD133,6 miliar di bulan November, tidak 
berubah banyak disbanding bulan Oktober senilai 
USD133,7 miliar. 
NETRAL

Neraca perdagangan Indonesia kembali 
mencatatkan surplus di bulan November sebesar 
USD2,62 miliar dengan peningkatan ekspor 
sebesar +6,36% MoM dan impor +17,4% MoM. 
SENTIMEN POSITIF

Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan 
rata-rata cukai hasil tembakau atau cukai rokok 
sebesar 12,5%. 
SENTIMEN NEGATIF

Pemulihan ekonomi domestik di masa 
pandemi masih sangat bergantung dengan 
stimulus fiskal maupun moneter.



Stimulus besar memicu 
pelemahan Dolar 
Amerika Serikat 
lebih lanjut

…yang diikuti oleh kenaikan harga 
komoditas dan aset berisiko

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

DXY Index sepanjang 2020

US Dollar Index (DXY) 
vs. 
Bloomberg Commodity Index 
(BCOM)

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan 
putaran kedua di Georgia, Amerika Serikat membuat 
Partai Demokrat memegang kontrol pada Senat. 
Kondisi tersebut meningkatkan ekspektasi adanya 
pertumbuhan jangka panjang yang ditopang oleh 
adanya stimulus tambahan dalam jumlah yang lebih 
besar ke depannya. Penambahan likuiditas yang 
sangat besar akan membuat pasokan Dolar di pasar 
semakin banyak, hal tersebut membuat pelemahan 
Dolar berlanjut pada tahun ini.

Menurut riset Natixis, korelasi antara komoditas dan 
Dolar tidak selalu terbukti, tetapi finansialisasi pasar 
komoditas selama 15 tahun terakhir telah 
memperkuatnya. Stimulus fiskal dan moneter cenderung 
memperkuat korelasi ini. Sejak paket stimulus terakhir 
sebagai respons terhadap krisis COVID-19, korelasi 
negatif antara US Dollar Index (DXY) dan komoditas 
telah kembali.

Namun hubungan tersebut juga harus dilihat dalam 
konteks fundamental antara permintaan dan penawaran 
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yang lebih luas. Permintaan komoditas Tiongkok adalah 
pendorong utama, mengingat persentase permintaan 
global Tiongkok yang besar untuk beberapa komoditas.

Selain itu dengan kebijakan intensif infrastruktur baik di 
Amerika Serikat dan China menandai awal dari siklus 
kenaikan komoditas, terutama untuk industri logam. Jika 
DXY turun tajam selama dua tahun ke depan, 
diperkirakan harga komoditas akan mendapatkan 
keuntungan, tetapi di tengah latar belakang fundamental 
yang positif secara lebih luas.



Sumber: Bloomberg

Bloomberg 
Commodity Index (BCOM) 
vs. 
Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG)

Pada tahun lalu, ketika dunia melakukan pembatasan 
wilayah, sektor teknologi yang dikatakan sebagai 
the new economy memimpin kenaikannya. Namun 
dengan adanya pemulihan ekonomi global pada tahun 
ini diperkirakan konsumsi komoditas global akan 
meningkat yang akan menguntungkan negara yang kaya 
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Bank of America
Kami melihat awal yang berbatu untuk tahun 2021 
karena banyak negara masih memerangi wabah 
COVID-19. Namun, kombinasi dari stimulus fiskal dan 
distribusi vaksin yang luas akan mendorong 
pertumbuhan pada pertengahan tahun.

BlackRock Investment Institute
Dimulainya kembali ekonomi dapat berakselerasi secara 
signifikan pada tahun 2021 karena permintaan yang 
terpendam dilepaskan. Kami yakin pasar kemungkinan 
akan cepat memperkirakan dalam kondisi pemulihan 
ekonomi penuh mengingat visibilitas yang lebih baik 
tentang prospek ke depannya.

Franklin Templeton
Kami percaya bahwa dasar ekonomi yang dapat 
bertahan lama telah terbentuk, dan akan memberikan 
dukungan lebih lanjut untuk kelas aset ekuitas, yang 
cenderung berkinerja kuat setelah resesi.

Optimisme 2021

Kata-kata seperti Recovery. Revival. Rotation. Reset 
adalah kata-kata yang mendominasi pandangan 
tahunan dari para analis maupun ekonom global akan 
tahun 2021. Meskipun masih dalam pandemi, namun 
vaksin yang ada saat ini memberikan periode baru 
untuk pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga aset. 
Mengutip dari Bloomberg berikut beberapa pandangan 
dari perusahaan investasi global terhadap kondisi pasar 
keuangan dan kelas aset pada tahun ini.

Goldman Sachs
Pemulihan kuat yang didorong oleh vaksin dalam 
pertumbuhan global akan memberikan dorongan besar 
pada aset siklis, termasuk komoditas, kelas aset saham 
sektor siklis, dan pasar negara berkembang. Namun, 
jalannya mungkin rumit karena pasar akan 
menyeimbangkan pertumbuhan yang lemah dengan 
prospek ke depan yang lebih mendukung.

Morgan Stanley
Meningkatnya kasus COVID-19 memang berisiko, tapi 
tetap pertahankan keyakinan. Kami pikir pemulihan 
global ini berkelanjutan, sinkron dan didukung oleh 
kebijakan, mengikuti banyak pedoman “normal” 
pasca-resesi. Overweight pada kelas aset ekuitas dan 
kredit dibanding uang tunai dan obligasi pemerintah, 
serta menjual dolar. Bersabarlah dalam komoditas.

Societe Generale
Kemungkinan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan 
pemulihan pertumbuhan adalah tema utama yang akan 
memandu keputusan alokasi aset kami.

Wells Fargo Investment Institute
Kami memperkirakan pemulihan ekonomi akan berlanjut 
pada 2021, yang akan mendukung rebound pada 
pendapatan perusahaan, dan mendorong harga ekuitas 
global ke level lebih tinggi. Kami menyukai aset 
berkualitas tinggi, seperti perusahaan berkapitalisasi 
besar dan menengah di Amerika Serikat, dan 
meningkatkan eksposur ke sektor siklis yang mendapat 
manfaat dalam fase pemulihan.

dengan komoditas seperti Indonesia atau disebut 
the old economy. Kondisi ini dapat mendorong harga 
aset ekuitas lebih kuat pada tahun ini, mengingat pada 
tahun 2020 pasar saham Indonesia tertinggal dari pasar 
saham yang memiliki komposisi sektor teknologi.
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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

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, Bank Indonesia diprediksi 
tidak akan melakukan 
pemotongan suku bunga 
seagresif pada tahun lalu.

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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Vaksinasi masal yang sudah mulai dilakukan di beberapa negara di dunia 
semakin memberikan harapan pemulihan akan berlanjut pada tahun ini. 
Selain itu, kondisi lukiditas 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.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO
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ANALISA 
VALAS

USD/IDR
Pelemahan Rupiah dipicu penguatan Dolar Amerika Serikat (USD) karena ekspektasi 
pasar terhadap kebangkitan ekonomi Amerika Serikat tahun ini.

Pernyataan para pejabat bank sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menunjukkan 
optimisme pemulihan ekonomi membuat Dolar Amerika Serikat (USD) menguat tajam.

Di sisi lain, Reuters melakukan survei terhadap 50 ahli strategi mata uang pada 
periode 4 - 7 Januari, hasilnya mata uang ‘Emerging Market’ termasuk Rupiah (IDR) 
diperkirakan akan menguat di tahun 2021.

Selain karena faktor perkembangan vaksin, Rupiah (IDR) diperkirakan mampu 
menguat karena likuiditas USD meningkat di pasar paska stimulus.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 13.900-14.300 
selama bulan Januari 2021.

Pembuat kebijakan di Amerika maupun Eropa sekarang bertekad memperbaiki 
hubungan yang rusak. Menurut analis, akan ada kesepakatan cepat soal beragam 
masalah antara Eropa dan Amerika sehigga dapat tercapai kerjasama erat.

European Central Bank (ECB) mengatakan bahwa prospek peluncuran vaksin 
menggembirakan tetapi akan membutuhkan waktu sebelum kekebalan yang meluas 
tercapai dan ekonomi dapat kembali normal.

Langkah-langkah lockdown di sejumlah wilayah Eropa memicu kekhawatiran resesi.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1950-1,2450 pada bulan 
Januari 2021.

Open : 14.178

High : 14.282

Low : 14.102

Close : 14.105

AUD/USD

Open : 0,7341

High : 0,7742

Low : 0,7338

Close : 0,7708

EUR/USD
Open : 1,1926

High : 1,2310

Low : 1,1925

Close : 1,2216

Sejumlah dokter di Australia menolak program penyuntikan vaksin virus Corona 
menggunakan vaksin buatan AstraZeneca. Mereka beranggapan vaksin tersebut tak 
efektif menciptakan kekebalan. 

Reserve Bank of Australia (RBS) menegaskan penerapan suku bunga negatif 
kemungkinan besar tidak akan diterapkan.

Kebijakan moneter kedepannya akan berfokus pada pembelian asset.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,7500-0,7900 
pada bulan Januari 2021.

$ Rp

Rp

$ $
AUD

$

$



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

 13,900 

0.7500

1.1950

1.3500

100,50

 14,100 

0.7600

1.2050

1.3600

103.00

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 14,200 

0.7800

1.2300

1.3800

104.50

Resistance-2

 14,300 

0.7900

1.2450

1.4100

106.00

FX OUTLOOK*

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

ANALISA 
VALAS

GBP/USD
Pada 31 Desember 2020, Inggris berhasil mencapai kesepakatan Brexit sehingga 
perceraiannya dengan Uni Eropa terbilang rendah konflik.

Menurut sumber Bloomberg, industri jasa keuangan sebagian besar dikesampingkan 
dalam kesepakatan perdagangan yang dicapai dengan Uni Eropa oleh PM Boris 
Johnson tepat sebelum Natal, tetapi kedua pihak setuju untuk menengahi Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang kerjasama regulasi 
pada Maret 2021.

Penguatan GBP sesaat dikarenakan komentar Gurbernur BoE tentang kelangsungan 
suku bunga negatif. 

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,3500-1,4100 pada bulan 
Januari 2021. 

Open : 1,3320

High : 1,3686

Low : 1,3134

Close : 1,3675

USD/JPY

Open : 104,31

High : 104,75

Low : 102,88

Close : 103,25

Pergerakan Japanese Yen (JPY) tertekan terhadap USD setelah Perdana Menteri 
Yoshihide Suga mengatakan kepada eksekutif partai yang berkuasa bahwa dia 
berencana untuk memperluas keadaan darurat yang diumumkan untuk mencakup 
prefektur Osaka, Kyoto dan Hyogo di tengah kebangkitan infeksi di Jepang barat. 

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 100.50-106.00 
pada bulan Januari 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.


