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Recovery Begins.
Menurunnya tingkat penyebaran COVID-19 
membuat banyak negara mulai melonggarkan 
kebijakan lockdown dan memulai aktivitas 
ekonomi sehingga diharapkan proses pemulihan 
bisa berlangsung lebih cepat.
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Nasabah yang terhormat,

Pasar saham negara maju termasuk Amerika Serikat (AS), 
mengalami lanjutan kenaikan pada bulan Mei akibat 
beberapa faktor seperti kebijakan Federal Reserves yang 
suportif, optimisme pembukaan kembali ekonomi di 
beberapa negara bagian AS dan laporan atas kemajuan 
pengembangan vaksin COVID-19. Sementara itu, pasar saham 
negara berkembang hanya mengalami penguatan tipis 
diduga akibat pengaruh munculnya kembali ketegangan 
geopolitik Amerika Serikat - Tiongkok.

Dari domestik, pasar obligasi mengungguli pasar saham di 
bulan Mei akibat mulai masuknya arus dana investor asing ke 
pasar obligasi seiring dengan terapresiasinya nilai tukar 
Rupiah terhadap Dolar AS dan tingkat imbal hasil yang 
menarik. Selain itu pemerintah sudah menyiapkan program 
untuk pemulihan ekonomi nasional yang direspon cukup 
positif oleh para pelaku pasar.

Memasuki bulan Juni, optimisme terhadap pergerakan 
aktivitas ekonomi yang lebih aktif diperkirakan masih menjadi 
penopang pasar untuk satu bulan ke depan. Kegiatan 
masyarakat dan bisnis domestik juga sudah mulai 
dilonggarkan secara bertahap dengan harapan ekonomi 
Indonesia dapat kembali pulih ke posisi semula.

Para pelaku pasar secara tekun akan memperhatikan 
data-data ekonomi pasca pelonggaran lockdown untuk 
mengharapkan bentuk pemulihan ekonomi yang 
kemungkinan akan terjadi pasca krisis pandemi ini. 
Kekhawatiran akan risiko meningkatnya kembali kasus positif 
COVID-19 di seluruh dunia masih ada dan akan terus ada 
sampai dengan ditemukannya obat ataupun vaksin yang 
dapat menyembuhkan virus tersebut. Namun biar demikian, 
diharapkan pembukaan kembali ekonomi akan dapat lebih 
mendominasi optimisme para pelaku pasar.

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

Director of Retail 
& SME Business

GREETINGS

Rustini Dewi
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Optimisme terhadap pergerakan 
aktivitas ekonomi yang lebih 
aktif diperkirakan menjadi 
penopang pasar, kegiatan 
masyarakat dan bisnis domestik 
sudah mulai dilonggarkan secara 
bertahap dengan harapan 
ekonomi Indonesia dapat kembali 
pulih ke posisi semula.
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Pasar saham AS mengalami kenaikan pada bulan Mei 
didukung oleh optimisme rencana pencabutan 
kebijakan lockdown akibat pandemi COVID-19 yang 
diikuti oleh pembukaan kembali aktivitas ekonomi. 
Investor menjadi lebih optimis pada proyeksi pemulihan 
ekonomi setelah adanya laporan perkembangan 
keberhasilan uji coba vaksin COVID-19 kepada manusia.

Kenaikan pasar saham AS mengabaikan data ekonomi 
yang masih lemah. Pertumbuhan ekonomi AS direvisi 
turun menjadi -5,0% pada kuartal I-2020, dibandingkan 
dengan estimasi awal sebesar -4,8%. Sementara tingkat 
pengangguran untuk bulan April mencapai 14,7%.

Pasar saham emerging market juga mencatatkan 
kenaikan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan 
dengan developed market, yang lebih disebabkan oleh 
munculnya kembali ketegangan antara AS-Tiongkok.

Pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi 
Nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 yang 
bertujuan untuk melindungi perekonomian agar tetap 
bertahan di tengah wabah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2020 hanya 
mencapai 2,97% dari proyeksi sebesar 4,0%. Tren 
penurunan konsumsi yang merupakan tulang 
punggung ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,84% 
akibat adanya kebijakan semi-lockdown.

Current Account Deficit Indonesia pada kuartal I-2020 
tercatat menyempit menjadi $3,9 miliar (1,4% dari PDB), 
dibandingkan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar 
$8,1 miliar (2,8% dari PDB). Penurunan ini lebih 
disebabkan oleh peningkatan surplus neraca 
perdagangan barang dan penurunan defisit neraca jasa 
dan neraca pendapatan primer.

Pemerintah dari berbagai negara secara bertahap 
merelaksasi kebijakan lockdown mereka untuk 
menghidupkan kembali aktivitas ekonomi negara.

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.



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

Sumber: Bloomberg

Pasar obligasi mengungguli 
pasar saham di bulan Mei 2020

MAY
IN NUMBER

+2,95%
Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 
20 tahun) terapresiasi

FTSE Shariah Asia 
Pacific ex. Japan 
melemah menipis

OBLIGASISAHAM

-0,06% +3,66%
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IDR

USD

+0,79%
IHSG menguat
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MEI 2020

Global Review
Tingkat pengangguran AS melonjak ke 
14,7 persen, karena nonfarm payrolls 
turun sebanyak 20,5 juta. Ini merupakan 
tingkat pengangguran tertinggi sejak 
Great Depression. 
SENTIMEN NEGATIF

Risalah pertamuan FOMC menunjukkan 
bahwa bank sentral berjanji untuk 
bertindak dalam mendukung ekonomi 
sampai berada di jalur menuju 
pemulihan. 
SENTIMEN POSITIF

Parlemen Tiongkok mengesahkan 
Undang-Undang Keamanan baru untuk 
Hong Kong yang dianggap kontroversial. 
SENTIMEN NEGATIF

PDB AS pada kuartal-I 2020 direvisi 
turun ke tingkat tahunan -5,0% yang 
merupakan penurunan triwulan terbesar 
sejak penurunan 8,4% pada kuartal 
IV-2008. 
SENTIMEN NEGATIF

Konstituen index S&P 500 melaporkan 
pendapatannya turun sebesar 14,6% 
pada kuartal I-2020. Penurunan terbesar 
sejak kuartal III-2009 yakni -15,7%. 
SENTIMEN NEGATIF

Komisi Eropa mengusulkan paket 
bantuan dana senilai 750 miliar euro. 
Paket tersebut bertujuan untuk 
mendorong pemulihan ekonomi Eropa. 
SENTIMEN POSITIF

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97% 
jauh dari perkiraan pada kisaran 4,0%. 
SENTIMEN NEGATIF

Pemerintah merilis aturan mengenai 
program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) dalam rangka penanganan 
pandemi COVID-19. 
SENTIMEN POSITIF

LPS hanya menjamin risiko penempatan 
dana milik pemerintah yang 
ditempatkan pada bank jangkar atau 
bank peserta terkait Peraturan 
Pemerintah terkait program Pemulihan 
Ekonomi Nasional. 
NETRAL

Bank Indonesia mempertahankan 
tingkat suku bunga 7-days reverse repo 
rate di level 4,50%. 
NETRAL

Current Account Deficit Indonesia pada 
kuartal I-2020 menyempit ke level $3,9 
miliar atau setara 1,4% dari PDB. 
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah merevisi defisit APBN 2020 
menjadi 6,27% terhadap PDB dari 
proyeksi sebelumnya sebesar 5,07%. 
SENTIMEN NEGATIF

Domestic Review



Market Perspective - Wealth Management Newsle�er
Juni 2020 05

Secara historis, sebagian pemulihan resesi berbentuk V-shape, dimana 
aktivitas kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum resesi dalam waktu 
yang sama atau kurang dari periode penurunan.

Penghentian aktivitas ekonomi secara tiba-tiba karena kebijakan lockdown di 
berbagai negara telah memicu penurunan tajam ke dalam resesi. Analis atau 
ekonom dengan pandangan yang optimis, krisis akibat pandemi ini akan 
terjadi lebih dalam dibanding krisis-krisis sebelumnya dan bisa pulih dengan 
cepat, namun harus didukung oleh pembukaan bisnis dengan kapasitas 
penuh, sehingga adanya penyerapan tenaga kerja yang cepat serta didukung 
oleh meningkatnya konsumsi setelah terpendam lama akibat lockdown.

Recovery Begins

Sumber: Investopedia

Sumber: World Bank

Contoh Pemulihan Resesi Berbentuk V-shaped

Proyeksi Bank Dunia Berharap Pemulihan Berbentuk V-shaped

PERIODE PENJELASAN

Depresi AS
1920-1921

Ekonomi AS masih menyesuaikan dari perubahan besar pasca Perang Dunia 
Pertama ditambah dengan adanya dampak pandemi Flu Spanyol tahun 1918-1920.

Resesi ini relatif singkat dan ringan dengan penurunan 2,2% PDB AS dan tingkat 
pengangguran mencapai 6,1%. Pertumbuhan melambat di kuartal III-1953 dan 
di kuartal IV-1954 ekonomi kembali pada kecepatan yang lebih cepat.

Resesi 1953
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Namun beberapa ekonom yang moderat berpendapat bahwa pembukaan 
ekonomi perlu dilakukan secara gradual karena hingga saat ini risiko penyebaran 
COVID-19 belum hilang hingga ditemukannya obat atau vaksin yang aman untuk 
digunakan pada manusia. Perkiraan yang mungkin terjadi dengan kondisi 
tersebut membuat bentuk pemulihan berupa U-shaped atau Swoosh.

Pemulihan dengan bentuk U-shaped terlihat jelas ketika krisis finansial global 
terjadi. Selama tahun 2008 dan 2009, kontraksi ekonomi terjadi secara bertahap 
di berbagai negara dan untuk pulih ke tingkat sebelum krisis terjadi, banyak 
negara yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Jika dilihat kondisi saat ini, kontraksi ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 
terjadi secara tiba-tiba dan dalam, sehingga membentuk kemiringan negatifnya 
yang curam. Dengan demikian pemulihan krisis pandemi ini tidak nampak seperti 
U-shaped.

Sumber: Investopedia

Contoh Pemulihan Resesi Berbentuk U-shaped

PERIODE PENJELASAN

1973-1975

1990-1991

Periode resesi dengan pemulihan U-shaped yang paling terkenal di AS. 
Ekonomi mulai menyusut pada awal 1973 dan terus menurun hingga mencapai 
level terdalam dengan turun 3,2% sebelum akhirnya pulih pada tahun 1975.

Penyebab resesi adalah kebijakan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya untuk 
membiayai Perang Vietnam di bawah Presiden Johnson dan dilanjutkan 
kebijakan defisit Keynesian di bawah Presiden Nixon.

Diawali dengan adanya deregulasi tabungan dan pinjaman pada awal 1980-an 
yang menyebabkan booming pada kredit kepemilikan properti baik komersial 
maupun rumah tinggal. Kegagalan bank di sektor real estate dan keuangan 
menyebabkan resesi terjadi pada pertengahan 1990.

Meskipun PDB AS kembali dengan level yang rendah pada tahun berikutnya, 
namun tingkat pengangguran terus berlanjut hingga pertengahan 1992 dan 
tidak dapat kembali ke tingkat sebelum resesi hingga tahun 1993.
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Pola lain yang bisa terjadi adalah swoosh-shaped, seperti logo Nike. Dalam 
bentuk ini skenarionya adalah adanya kontraksi yang dalam di awal krisis, 
kemudian ekonomi rebound dan diikuti dengan pemulihan bertahap. Banyak 
analis yang memperkirakan swoosh-shaped merupakan pola pemulihan yang 
akan terjadi dengan probabilitas yang lebih besar.

Rebound akan terjadi ditopang oleh kebijakan moneter dan fiskal yang masif dan 
disertai oleh pembukaan ekonomi secara gradual. Namun untuk pemulihan 
hingga mencapai titik seperti sebelum krisis terjadi memerlukan waktu terutama 
faktor lapangan pekerjaan dan perubahan perilaku konsumen.  Pembukaan 
kembali ekonomi tidak serta merta membuka dengan kapasitas penuh. 
Kebijakan social distancing, perilaku masyarakat yang memilih untuk 
memperbanyak menabung menjadi penghambat pemulihan konsumsi.

Salah satu bentuk pemulihan lainnya adalah W-shaped. Dalam skenario ini, 
ekonomi berkontraksi karena pandemi, pulih dan kemudian jatuh lagi ke dalam 
resesi yang kemungkinan disebabkan oleh gelombang infeksi berikutnya. 
Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi dalam krisis kali ini. Selama vaksin 
belum ditemukan, risiko gelombang infeksi kedua masih berpotensi timbul, 
namun jika gelombang kedua ini muncul diharapkan akan lebih baik dikelola.

Dengan asumsi bahwa imunitas terhadap COVID-19 sudah mulai meluas dan 
penanganan yang lebih siap dari pemerintah seperti tingkat pengujian yang lebih 
tinggi, perawatan yang lebih baik dan penanggulangan yang lebih cepat.
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Sumber: Investopedia

Contoh Pemulihan Resesi Berbentuk L-shaped

PERIODE PENJELASAN

The Great 
Depression

The Lost 
Decade

AS memasuki Great Depression yang merupakan resesi terburuk yang pernah 
terjadi, yang diawali oleh kejatuhan pasar saham pada 1929. PDB AS berkontraksi 
tajam dan pengangguran naik ke level tertinggi 23%. Pertumbuhan yang stagnan 
dan pengangguran yang tinggi bertahan hingga lebih dari satu dekade.

Presiden Hoover menerapkan kebijakan fiskal dengan meningkatkan pengeluaran 
dan meningkatkan defisit anggaran ke level yang belum pernah terjadi 
sebelumnya yang mencapai 2,74% dari PDB. The Fed juga menerapkan kebijakan 
moneter yang ekspansif dengan memotong suku bunga dan membeli obligasi 
pemerintah di pasar untuk menyuntikan likuiditas ke dalam sistem perbankan.

Pada 1980-an, Jepang menduduki peringkat pertama untuk produksi nasional 
bruto per kapita. Sepanjang waktu ini, harga properti dan pasar saham naik 
dengan cepat. Menjelang tahun 1990-an, Jepang mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang luar biasa. Prihatin dengan gelembung harga aset, Bank of Japan 
menaikkan suku bunga pada tahun 1989. Namun kehancuran pasar saham 
terjadi, dan pertumbuhan ekonomi tahunan melambat dari 3,89 persen menjadi 
rata-rata 1,14 persen antara 1991 hingga 2003.

The Great 
Recession

Dengan pecahnya gelembung harga perumahan di AS dan krisis keuangan 2008, 
AS memasuki resesi yang dikenal sebagai The Great Recession. Pasar saham 
jatuh pada musim gugur 2008 dan pengangguran naik ke titik tertinggi 10% 
setahun kemudian.

Pemerintah dan The Fed mengeluarkan kebijakan defisit serta ekspansi moneter 
yang masif untuk memulihkan resesi, namun ekonomi AS mengalami pemulihan 
yang paling lambat pasca Perang Dunia II. Pengangguran tetap di atas 5% sampai 
awal 2016 dan pertumbuhan PDB yang lamban dengan rata-rata sebesar 2,3% 
selama dekade berikutnya.

Pola pemulihan yang paling pesimis adalah bentuk L-shaped. Berdasarkan 
pengamatan analis kemungkinan besar pemulihan pola ini tidak akan terjadi. Jika 
mengamati pola ini, skenario akan akan terjadi adalah ekonomi berkontraksi 
sangat curam bahkan hampir vertikal dan stagnan di tingkat bawah selama 
bertahun-tahun.

Kebijakan lockdown berdampak cukup drastis terhadap penurunan ekonomi. 
Namun, pemerintah serta bank sentral di berbagai negara telah mengeluarkan 
kebijakan moneter dan fiskal dengan besaran yang belum pernah terjadi 
sebelumnya sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa setidaknya pemulihan 
ekonomi sudah bisa terlihat pada tahun ini ditambah dengan sudah mulai 
dibukanya ekonomi secara gradual.
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WHAT 
TO WATCH

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

Volatilitas di pasar saham 
kemungkinan masih tetap tinggi 
karena masih belum terlihat jelas 
dampak serta bentuk pemulihan 
yang akan terjadi terhadap bisnis 
dan ekonomi. Namun, arus 
masuk dana investor asing yang 
nampak sudah dimulai serta 
valuasi IHSG yang masih cukup 
murah membuat pasar saham 
terlihat atraktif.

NETRAL pada 
investasi berbasis 
Dolar AS

Pembukaan ekonomi lebih dulu 
di Tiongkok dan dimulainya 
pembukaan kebijakan lockdown 
di AS memberikan keuntungan 
untuk aset kelas saham yang 
memiliki eksposur pada dua 
negara tersebut.

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 5,15% cukup atraktif jika 
dibandingkan dengan negara 
emerging market lain.

Optimisme pembukaan kembali ekonomi secara 
gradual di beberapa negara.

Adanya risiko penularan gelombang kedua 
COVID-19 sebagai dampak pembukaan 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 
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ANALISA 
VALAS

Hubungan dagang antara Cina dan AS mengarah ke Perang Dingin baru. 
Dalam situasi seperti ini, Beijing mengeluarkan peringatan kepada Australia 
untuk menjauhi AS karena akan sangat berbahaya jika ikut terlibat. 

Ekonomi Australia mengalami kontraksi pada kuartal pertama tahun ini 
sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa Australia 
tengah bersiap-siap mengakhiri masa ekonomi tanpa resesi yang sudah 
bertahan hampir 29 tahun.

Berdasarkan data The Reserve Bank of Australia (RBA), PDB Australia turun 
0,3% dari periode kuartal IV 2019. Ini merupakan penurunan pertama dalam 
satu kuartal sejak tahun 2011. Kontraksi ekonomi Australia ini terjadi akibat 
turunnya konsumsi rumah tangga.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 
0,6800-0,7200 pada bulan Juni 2020.

Pembukaan kembali ekonomi di Eropa tanpa adanya tanda-tanda 
terjadinya penularan atau kematian baru akibat COVID-19 telah 
membangkitkan minat terhadap asset yang lebih berisiko. Keputusan dari 
ECB untuk memperluas program stimulus juga semakin mendukung 
pergerakan EUR/USD. 

Untuk mendukung perekonomian Uni Eropa yang menghadapi resesi 
terburuk sejak Perang Dunia ke-II, ECB menyetujui paket stimulus sebesar 
EUR1,35 triliun. Kamis (4/6), Bank sentral siap menaikkan target 
pembelian surat utang dari sebelumnya EUR600 miliar. Proses itu akan 
berlangsung setidaknya akhir Juni 2021, lebih lama enam bulan dari 
rencana awal. 

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1100–1,1500 pada 
bulan Juni 2020.

Pergerakan
USD/IDR 

1 - 31 Mei 2020

13.900-14.400
-9,30%

Pergerakan
AUD/USD 
1 - 31 Mei 2020

0,6370-0,6683
4,91%

Pergerakan
EUR/USD
1 - 31 Mei 2020

1,0765-1,1144
3,52%
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Mata uang Rupiah diprediksi akan melanjutkan penguatannya 
menyambut ekspektasi yang positif atas dimulainya new normal. 

Diperkirakan selanjutnya Rupiah akan menguji level 13.565 yang 
merupakan level terkuat tahun ini yang dicapai pada 24 Januari lalu.

Angka Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 
sedikit membaik di bulan Mei, menjadi 28,6 dari bulan April sebesar 27,5.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang
13,900 -14,400 selama bulan Juni 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

13.800
0,6800
1,1100
1,2500
108,00

13.900
0,6900
1,1200
1,2600
108,50

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

14.200
0,7100
1,1350
1,2750
110,00

Resistance-2

14.400
0,7200
1,1500
1,2800
112,00

FX OUTLOOK*

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

ANALISA 
VALAS

Poundsterling menguat terutama terhadap US Dollar dengan rilisnya 
data AS ISM PMI manufaktur yang turun 43,1, meleset dari ekspektasi 
pasar. Sementara hasil manufaktur Inggris membaik di bulan Mei karena 
peraturan lockdown yang mulai melonggar. 

Namun penguatan Pounds masih terbatas karena laporan perusahaan 
riset GfK indeks kepercayaan konsumen melaporkan adanya penurunan 
menjadi -36 pada pertengahan Mei 2020 dari -34 pada dua pekan 
sebelumnya. Posisi terbaru ini hanya terpaut tiga poin dari rekor level 
terendah -39 yang dicapai pada Juli 2008.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2500-1,2800 pada 
bulan Juni 2020. 

Berdasarkan sumber data dari Reuters, pertumbuhan ekonomi Jepang 
tercatat -2,2%. dimana angka ini lebih rendah dibandingkan prediksi 
sebelumnya yakni -3,4%.

Berdasarkan data terbaru kegiatan ekspor mulai dari pabrik hingga 
pekerja mengalami penurunan paling signifikan. Hal ini karena pandemi 
COVID-19 yang memaksa dunia usaha tutup secara bersamaan.

Bank of Japan tetap memproyeksi ekonomi Jepang akan secara bertahap 
menuju pemulihan. Bank sentral juga telah mengeluarkan stimulus 
moneter selama dua bulan berturut-turut untuk menahan tekanan 
pandemi COVID-19 ini dengan paket stimulus US$2,2 triliun.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 
108,00-112,00 pada bulan Juni 2020.

Pergerakan
GBP/USD 
1 - 31 Mei 2020

1,2073-1,2600
4,47%

Pergerakan
USD/JPY 

1 - 31 Mei 2020

105,97-108,03
1,94%
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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.


