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Pemilihan Presiden AS semakin dekat.
Saat popularitas Presiden Donald Trump 
menurun seiring banyaknya kontroversi, 
popularitas kandidat dari Partai Demokrat Joe 
Biden terus naik, walaupun dianggap 
kebijakannya tidak pro pasar.



Memasuki semester kedua di 
tahun 2020, masih banyak 
ketidakpastian yang dihadapi oleh 
pasar keuangan, salah satunya 
adalah pemilu Amerika Serikat 
dimana pada survey terbaru 
untuk sementara Joe Biden unggul 
dari Donald Trump. 
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Nasabah yang terhormat,

Setelah mengalami penurunan yang tajam pada kuartal 
pertama, pasar saham kembali melonjak pada kuartal kedua 
tahun ini. Indeks saham Amerika Serikat S&P 500 
mencatatkan kinerja kuartal terbaik, menguat 19,95%, sejak 
Desember 2008. Sementara IHSG juga mengalami kenaikan 
pada kuartal kedua tahun ini sebesar 8,07%.

Pada awal bulan Juni pasar keuangan masih ditopang oleh 
dukungan fiskal dan moneter yang berkelanjutan serta 
menyambut pembukaan kembali ekonomi secara gradual di 
berbagai negara. Namun pada pertengahan bulan, volatilitas 
kembali meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya 
kasus positif COVID-19 di dunia, khususnya di Amerika Serikat, 
yang menciptakan ketidakpastian atas pembukaan ekonomi. 
Risiko kebijakan lockdown kembali diterapkan meningkat 
namun dengan probabilitas yang rendah setelah pemerintah 
Amerika Serikat menegaskan bahwa penerapan lockdown 
lanjutan akan membebankan ekonomi lebih berat.

Memasuki semester kedua di tahun 2020, masih banyak 
ketidakpastian yang akan dihadapi oleh pasar keuangan, 
salah satunya adalah pemilu Amerika Serikat yang akan 
diselenggarakan pada bulan November, dimana pada survey 
terbaru terlihat bahwa, untuk sementara, kandidat dari Partai 
Demokrat Joe Biden unggul dari kandidat petahana Partai 
Republik Donald Trump. Kami sedikit membahas kondisi 
terkini dari pemilihan presiden di Amerika Serikat hingga apa 
yang terjadi secara historis dampak pemilihan presiden di 
Amerika Serikat terhadap pasar saham Amerika Serikat.

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

0101
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SUMMARY

Market 
Review

Setelah rally tinggi pada bulan April dan Mei, indeks S&P 500 
ditutup agak datar pada bulan Juni. Indeks S&P 500 naik 1,84% 
yang mencatatkan kenaikan bulan ketiga secara berturut-turut.

Saham-saham yang berhubungan dengan pembukaan kembali 
ekonomi menguat pada awal bulan Juni dan belum terlihat bahwa 
adanya lonjakan kasus positif COVID-19 di AS.

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang membuka 
ekonominya lebih awal mengalami kenaikan kasus harian 
COVID-19 seperti di Florida dan Texas. Ini membuat pasar saham 
bereaksi negatif dan meningkatkan kekhawatiran penutupan 
kembali ekonomi.

Data-data ekonomi telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, 
ketika ekonomi sudah mulai dibuka kembali. Sebagai contoh, 
penjualan ritel Amerika Serikat naik 17% MoM pada bulan Mei.

Berbagai lembaga keuangan mengeluarkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi terbarunya untuk dunia maupun 
Indonesia yang mayoritas merevisi turun.

IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami 
kontraksi atau tumbuh negatif 4,9% pada tahun 2020, lebih 
rendah 1,9 poin persentase jika dibandingkan kontraksi 3% pada 
prediksi bulan April.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sebesar 0% pada tahun 2020  dan diprediksi akan tumbuh 4,8% 
pada 2021. Dalam kondisi terburuk ekonomi Indonesia diprediksi 
susut 3,5% pada 2020.

Sementara Asian Development Bank (ADB) memperkirakan PDB 
Indonesia akan terkontraksi sebesar 1% pada tahun ini sebelum 
tumbuh 5,3% pada tahun 2021.

Market 
Outlook

Pembukaan kembali ekonomi di berbagai negara 
membuat adanya lonjakan pada kasus positif 
COVID-19.

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.

Pasar Saham Indonesia: Netral

Pasar Saham Asia Pasifik: Netral

Pasar Saham Amerika Serikat: Netral

Pasar Obligasi: Overweight

Outlook Pasar Keuangan 
Global dan Indonesia



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

Sumber: Bloomberg

Pasar saham mengungguli pasar obligasi di bulan Juni 2020

JUNE
IN NUMBER

+1,32%
Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 
20 tahun) terapresiasi

FTSE Shariah Asia 
Pacific ex. Japan 
menguat tajam

OBLIGASISAHAM

+7,17% +0,43%
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IDR

USD

+3,19%
IHSG menguat
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Global Review
Pemerintah menambah stimulus untuk 
penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar 
Rp36 triliun menjadi total Rp677,2 triliun. 
Defisit anggaran akan melebar menjadi 
6,34% dari PDB dari sebelumnya sebesar 
6,27% dari PDB. 
NETRAL

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 
meningkat menjadi USD130,5 miliar. 
Peningkatan ini dipengaruhi oleh penarikan 
utang luar negeri pemerintah. Cadangan 
devisa tersebut cukup untuk membiayai 8 
bulan impor dan pembayaran utang luar 
negeri pemerintah. 
SENTIMEN POSITIF

Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 
sebesar USD2,1 miliar pada bulan Mei, 
namun terjadinya surplus lebih disebabkan 
karena penurunan impor yang lebih dalam 
dibandingkan dengan penurunan ekspor. 
NETRAL

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

Pemerintah memproyeksikan ekonomi 
Indonesia akan tumbuh dengan rentang 
-0,4% hingga 1% pada 2020, turun dari 
perkiraan sebelumnya di rentang -0,4% 
hingga 2,3%. Sementara Bank Indonesia 
menurunkan proyeksi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia menjadi 0,9% hingga 
1,9% di 2020 dari sebelumnya diprediksi 
bertumbuh 2,3%. 
SENTIMEN NEGATIF

Pemerintah akan menggelontorkan dana 
berbunga rendah ke 4 bank BUMN dengan 
total sebesar Rp30 triliun untuk disalurkan 
dalam bentuk kredit ke sektor riil dengan 
prioritas segmen UMKM. 
SENTIMEN POSITIF

Domestic Review
IMF memproyeksi pertumbuhan 
ekonomi dunia akan mengalami 
kontraksi atau tumbuh negatif 4,9% 
pada tahun 2020, lebih rendah 1,9 poin 
persentase jika dibandingkan kontraksi 3 
persen pada prediksi bulan April. 
SENTIMEN NEGATIF

Jumlah kasus positif COVID-19 di AS 
tembus 2 juta orang yang memper-
tahankan AS menjadi negara dengan 
kasus COVID-19 tertinggi di dunia. 
SENTIMEN NEGATIF

The Fed memperluas stimulusnya 
dengan melakukan pembelian obligasi 
korporasi individual dengan anggaran 
sebesar USD750 miliar melalui Fasilitas 
Kredit Korporasi Pasar Sekunder 
(SMCCF). 
SENTIMEN POSITIF

AS mempertimbangkan tarif tambahan 
senilai USD3,1 miliar untuk barang 
ekspor dari empat negara Eropa yakni 
Inggris, Prancis, Spanyol dan Jerman. 
SENTIMEN NEGATIF

Pemerintah AS menegaskan tidak akan 
menerapkan kebijakan lockdown dan 
menghentikan kegiatan ekonomi 
meskipun adanya peningkatan kasus 
positif di AS. 
SENTIMEN POSITIF

Federal Reserves dan empat badan 
pengatur lainnya mengumumkan akan 
melonggarkan pembatasan bank untuk 
melakukan investasi di bidang-bidang 
seperti hedge fund. Pelonggaran 
‘Volcker Rule’ tersebut dapat 
membebaskan miliaran dolar dalam 
modal di industri perbankan. 
SENTIMEN POSITIF 
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Pemilihan presiden Amerika Serikat dinilai selalu mempengaruhi terhadap kinerja pasar saham. Tahun ini, yang 
dijadwalkan pada tanggal 3 November 2020, dianggap lebih penting dari kondisi sebelumnya, mengingat Presiden 
Trump telah memulai perang dagang AS-Tiongkok selama masa jabatannya dan selain itu dua ekonomi terbesar 
dunia tersebut telah anjlok ke titik terendahnya dalam beberapa dekade.

Menurut survey yang dilakukan oleh Real Clear Politics, jika pemilihan presiden Amerika Serikat dilakukan pada hari 
ini, Trump mungkin akan kalah dari kandidat Partai Demokrat, Joe Biden. Tingkat kesukaan masyarakat Amerika 
Serikat terhadap Trump menurun semenjak COVID-19 mewabah di Amerika Serikat dan bertambah lebih dalam sejak 
protes “Black Lives Ma�er” digelar secara nasional.

Berdasarkan proyeksi dari The Economist, Joe Biden sangat mungkin untuk mengalahkan Donald Trump pada 
electoral college dengan peluang kemenangan mencapai 90%.

Pilpres AS – Bagaimana jika Trump menang atau kalah?

Sumber: Real Clear Politics. Data per 4 July 2020

Sumber: The Economist. Data per 6 July 2020

Survey Pemilihan Presiden AS 2020

Estimasi Jumlah Suara pada Electoral college 2020
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Pasar saham cenderung berkinerja lebih buruk ketika kandidat yang sedang berkuasa kalah. Berdasarkan riset dari 
CMB International Securities, dari 18 pemilihan presiden sejak Perang Dunia II didapatkan fakta bahwa:
1. Sembilan kali pemilihan presiden, kandidat dari partai yang berkuasa kalah.
2. Dari tiga tahun pemilihan presiden dan bersamaan dengan terjadinya resesi, kandidat yang sedang berkuasa
 kalah.
3. Ketika partai yang berkuasa kalah, secara rata-rata indeks S&P 500 berkinerja lebih buruk sepanjang tahun dan
 dalam periode Juli hingga Oktober (empat bulan menjelang pemilihan presiden di November).

Data tersebut menjadi pertanda yang tidak baik bagi Presiden Trump yang saat ini sedang berkuasa karena Amerika 
Serikat telah memasuki resesi pada Februari 2020. Sulit untuk menarik kesimpulan apakah karena kinerja pasar 
saham memburuk, yang dapat disebabkan oleh lemahnya ekonomi karena resesi, membuat partai yang sedang 
berkuasa kalah atau sebaliknya kekalahan partai berkuasa yang menyebabkan kinerja saham lesu, yang lebih 
disebabkan oleh ketidakpastian politik.

TAHUN
PARTAI 

TERPILIH
PARTAI BERKUASA

KALAH?
RESESI?

KINERJA S&P 500

FY 1 JUL - 31 OKT

1948
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Republik

Republik

Demokrat

Republik

Republik

Demokrat

Republik

Republik

Republik

Demokrat

Demokrat
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Republik

Demokrat

Demokrat

Republik

?
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Ya

Ya

Ya
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Ya

Ya

?
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-0,65%

11,78%

2,62%

-2,97%

12,97%

7,66%

15,63%

19,15%

25,77%

1,40%

12,40%

4,46%

20,26%

-10,14%

8,99%

-38,49%

13,40%

9,54%

?

-1,43%

-1,76%

-2,96%

-6,20%

3,88%

3,85%

4,14%

-1,32%

11,58%

8,43%

2,00%

2,58%

5,17%

-1,73%

-0,93%

-24,32%

3,67%

1,30%

?
Rata-rata ketika Partai berkuasa MENANG
Rata-rata ketika Partai berkuasa KALAH

9,67%
2,97%

2,44%
-1,78%

Sumber: Sumber : Bloomberg, CMBIS
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Reaksi Indeks S&P 500 setelah pemilihan presiden

Volatilitas Indeks S&P 500 lebih tinggi di awal setelah Demokrat terpilih menjadi presiden

Jika skenario kemenangan Joe Biden terjadi, tidak berarti akan membawa angin segar ke pasar. Di satu sisi, Biden 
dianggap bersikap lebih damai kepada Tiongkok dengan demikian peluang meredanya ketegangan antara Amerika 
Serikat-Tiongkok lebih besar dibandingkan jika Trump menang. Di sisi lain, Biden dianggap kurang ramah terhadap 
bisnis dibandingkan Trump, karena Biden berencana untuk menyingkirkan pemotongan pajak yang dilakukan Trump 
senilai total USD2 triliun dan akan menaikkan pajak perusahaan menjadi 28%. Padahal Trump telah memotong pajak 
perusahaan menjadi 21% dari 35%. Dengan demikian jika Biden menang, analis dapat merevisi turun proyeksi laba 
perusahaan Amerika Serikat untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Secara historis, kemenangan Partai Demokrat direspon lebih negatif oleh pelaku pasar saham Amerika Serikat dan 
mulai membaik setelah enam bulan. Sementara rata-rata volatilitas indeks S&P 500 menunjukkan bahwa volatilitas 
lebih tinggi setelah Demokrat memenangkan kursi presiden dan lebih rendah ketika Partai Republik menang. 
Volatilitas akan lebih stabil dalam waktu 2-3 bulan sejak hari pemilihan. Volatilitas indeks tetap lebih rendah ketika 
Demokrat terpilih.

Joe Biden dianggap kurang pro-pasar

Sumber: Barclays, Bloomberg, Robert Shiller, Thomson Reuters

Sumber: Barclays, Bloomberg
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2020E EPS IHSG

EPS Tahunan IHSG

Revisi pemotongan laba emiten oleh konsensus telah berlangsung berbulan-bulan di Indonesia bahkan belum 
memperlihatkan tanda-tanda untuk berhenti pada bulan Juni. Perkiraan laba emiten masih mengalami penurunan 
dalam beberapa minggu terakhir. Apakah pemotongan masih akan terus berlanjut dalam bulan ini masih perlu 
dilihat, karena musim rilis laporan keuangan untuk kuartal II-2020 akan segera dimulai yang mungkin akan 
memicu ronde baru revisi laba emiten, baik itu revisi ke atas atau ke bawah.

Apakah konsensus masih akan terus merevisi laba emiten?

Konsensus sudah mulai memproyeksikan laba emiten pada 2021 Nampak mulai mengabaikan sisa waktu tahun ini. 
Di tahun depan terlihat laba emiten jauh lebih cerah dibandingkan pada tahun ini yang disebabkan oleh pandemi.

Laba emiten diperkirakan kembali ke level 
sebelum pandemi pada 2021

Sumber: Bloomberg

Sumber: Bloomberg

440

420

400

380

360

340

320

400

350

300

250

200

150

100

50

0

12
-Ju

l

2-
Au

g

23
-A

ug

13
-S

ep

4-
O

ct

25
-O

ct

15
-N

ov

6-
D

ec

27
-D

ec

17
-Ja

n

7-
Fe

b

28
-F

eb

20
-M

ar

10
-A

pr

1 M
ay

22
-M

ay

12
-Ju

n

3-
Ju

l

-10,1% +27,4%

2017 2018 2019 2020 E 2021 E



Market Perspective - Wealth Management Newsle�er
Juli 2020 09

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 Amerika 
Serikat 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)

Aksi jual investor asing di pasar 
obligasi terlihat sudah mereda. Real 
yield Indonesia yang saat ini berada 
di sekitar 5,4% 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.
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Volatilitas diperkirakan masih akan tinggi dalam beberapa bulan ke 
depan jika pandemi COVID-19 masih belum usai. 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 Juni. Kepercayaan 
konsumen Australia naik kembali ke level sebelum wabah COVID-19 melanda 
perekonomian. Hal didorong oleh keberhasilan pemerintah dalam 
mengendalikan virus Corona 

Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan bahwa 
kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok telah berakhir, karena Beijing gagal 
untuk memperhatikan peringatan Washington terkait wabah virus Corona. 
Trump memperbarui ancamannya untuk memutuskan hubungan dengan 
Tiongkok, sehari setelah diplomat senior mengadakan pembicaraan dengan 
Beijing dan perwakilan perdagangannya mengatakan bahwa pemisahan 
ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok bukanlah pilihan yang layak. 

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,6800-0,7000 pada bulan Juli 2020.

Penguatan EUR terhadap USD di bulan Juni dipicu keluarnya data Komisi Eropa 
yang menunjukkan sentimen ekonomi di bulan Juni naik menjadi 75,7 dari 
bulan Mei di 67,5, meski cukup jauh dari rata-rata 100 sejak tahun 2000. 
Kenaikan ini terjadi di semua sektor dengan yang tertinggi di sektor ritel dan 
jasa. 

PMI manufaktur dilaporkan sebesar 46,9 lebih tinggi dari prediksi 43,8, dan 
PMI jasa sebesar 47,3 jauh lebih tinggi dari prediksi 40,5. Data tersebut 
memberikan harapan jika perekonomian Zona Euro akan segera bangkit 
setelah merosot tajam akibat pandemi COVID-19

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1200–1,1400 pada bulan 
Juli 2020.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 30 Juni 2020

13.873 – 14.485
-4,41%

Pergerakan
AUD/USD 
1 - 30 Juni 2020

0,6646 – 0,7063
5,90%

Pergerakan
EUR/USD

1 - 30 Juni 2020

1,1094 – 1,1422
2,87%
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Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2020 
memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 
sebesar 25 bps menjadi 4,25%.

Kedepannya BI tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya 
tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong 
pertumbuhan ekonomi.

Morgan Stanley memasukkan Indonesia ke dalam kategori grup negara Asia 
di luar Jepang (AxJ) yang berpotensi mengalami pemulihan ekonomi tercepat 
kedua. 

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 
14.200-14.800 selama bulan Juli 2020.
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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

 14.200 
0,6800
1,1200
1,2200
106,00

 14.400 
0,6900
1,1250
1,2350
107,00

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

 14.600 
0,6950
1,1350
1,2550
107,50

Resistance-2

 14.800 
0,7000
1,1400
1,2750
109,00

FX OUTLOOK*

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

ANALISA 
VALAS

PM Boris Johnson berencana mengumumkan langkah-langkah guna 
memutar kembali roda perekonomian dengan kampanye "moving again". 
Dia akan mengumumkan rencana proyek infrastruktur. Proyek yang akan 
dibangun antara lain rumah sakit, sekolah, perumahan, serta jalan raya dan 
rel kereta.

Inggris saat ini dalam masa transisi hingga 31 Desember nanti untuk keluar 
dari Uni Eropa. Kedua belah pihak sedang melakukan negosiasi mengenai 
hubungan dagang setelah masa transisi berakhir. Jika sampai 31 Desember 
nanti tidak ada kesepakatan, maka Inggris akan keluar dari pasar tunggal 
yang artinya akan ada tarif ekspor-impor yang akan dikenakan.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2200-1,2750 pada 
bulan Juli 2020. 

Melihat penggerak fundamental bulan Juni, sektor manufaktur Jepang masih 
terus dalam perbaikan dengan data PMI Manufaktur melambat untuk bulan 
kelima berturut-turut. Kemudian data inflasi Jepang tetap di 0,0%, setelah 
kontraksi  -0,1% sebelumnya. 

Investor akan mengawasi beberapa momentum, Jepang merilis indeks PMI 
manufaktur bulan Juni dan indeks layanan Tankan yang merupakan pengukur 
utama kegiatan ekonomi di Jepang. Indeks ini diperkirakan menunjukkan 
data yang lebih buruk dari periode sebelumnya. Untuk data ekonomi minor 
lainnya ada juga rilis data produksi industri dan final maufacturing PMI yang 
diperkirakan menunjukkan data yang optimis.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
106,00-109,00 pada bulan Juli 2020.

Pergerakan
GBP/USD 

1 - 30 Juni 2020

1,2252 – 1,2813
4,38%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 30 Juni 2020

106,07 – 109,85
3,44%
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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. 

DISCLAIMER
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Mastercard

PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terda�ar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. Bank Commonwealth merupakan peserta penjaminan LPS.


