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Market

Perspective

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat
yang cenderung cepat memberikan kekhawatiran atas
adanya percepatan inflasi yang akhirnya dapat dilakukan
pengetatan kebijakan moneter ultra longgar saat ini.
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GREETINGS
Kenaikan imbal hasil obligasi
pemerintah Amerika Serikat membuat
khawatir sejumlah investor pada akhir
bulan Februari 2021 yang membuat
pasar saham global terkoreksi.

Ivan Jaya

Chief of Retail
& SME Business
Nasabah yang terhormat,
Pengendalian virus COVID-19 terlihat membaik tercermin dari penurunan angka
penularan serta percepatan peluncuran program vaksinasi secara global.
Harapan pembukaan kegiatan masyarakat dan ekonomi semakin besar.
Pasar keuangan masih berharap stimulus fiskal tambahan yang diajukan oleh
Presiden Joe Biden dapat disahkan segera. Stimulus yang telah diberikan selama
ini meningkatkan minat menabung masyarakat Amerika Serikat saat ini.
Penambahan stimulus bantuan langsung tunai serta tunjangan pengangguran
juga dapat menyebabkan percepatan konsumsi yang signifikan, terutama
setelah kebijakan pembatasan sosial dicabut. Ekspektasi meningkatnya
konsumsi akan mengangkat inflasi ke depannya, hal ini yang menyebabkan
kenaikan imbal hasil obligasi.
Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat membuat khawatir
sejumlah investor pada akhir bulan Februari 2021 yang membuat pasar saham
global terkoreksi. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun sempat
mencapai level 1,6% yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2020.
Beberapa alasan yang berkembang mengenai kenaikan imbal hasil obligasi
pemerintah adalah ekonomi di Amerika Serikat telah dibuka bertahap karena
pemberian vaksin sudah berjalan, selain itu ada kekhawatiran bahwa kebijakan
suku bunga rendah dari The Fed dan triliunan dolar stimulus pemerintah Amerika
Serikat dapat menyebabkan inflasi di masa depan dan akan menjadi sangat
panas.
Lalu mengapa kenaikan imbal hasil obligasi berdampak kepada pasar saham?
Dalam edisi kali ini kami akan membahas mengenai beberapa faktor yang
dianggap menjadi katalis atas kenaikan imbal hasil obligasi dan bagaimana
kaitannya terhadap pasar saham.
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
Kemajuan program vaksinasi masih menjadi
katalis di pasar keuangan selama bulan Februari.
Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Amerika
Serikat akan memiliki cukup pasokan vaksin
COVID-19 untuk 300 juta orang Amerika pada
akhir Juli.
Perkembangan atas proposal stimulus Presiden
Joe Biden juga masih terus dicermati pelaku
pasar. Partai Demokrat yang menguasai DPR
Amerika Serikat mengesahkan resolusi anggaran
stimulus senilai USD1,9 triliun yang dilanjutkan
dengan pengesahan paket stimulus dan segera
diberikan kepada Senat.
Kombinasi sentimen kemajuan vaksin dan
stimulus fiskal lanjutan, membuat imbal hasil
obligasi pemerintah Amerika Serikat naik ke level
tertinggi sejak Februari 2020 karena investor
mulai memperhitungkan dampak percepatan
inflasi dari rencana stimulus sebesar USD1.9
triliun.
Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan
suku Bank Indonesia (BI) 7 Days Reverse Repo
Rate sebesar 25bps menjadi 3,5% setelah hasil
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada
kuartal IV-2020 dirilis terkontraksi 2,19% yoy
yang berada di bawah ekspektasi Bank
Indonesia.
Demi
menopang
pemulihan
ekonomi,
pemerintah
memberikan
relaksasi
Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi
penjualan mobil baru dengan syarat tertentu
mulai Maret hingga Desember 2021. Selain itu
Bank Indonesia juga melonggarkan aturan Down
Payment dengan menetapkan pemberian kredit
properti dan kendaraan bermotor tanpa uang
muka.

Market
Outlook
Kemajuan program vaksinasi COVID-19 global terus
memberikan harapan atas pembukaan ekonomi global
yang lebih luas, namun pemberian vaksin yang lebih
lambat dari target dapat memberikan sentimen dalam
jangka pendek.
Peningkatan jumlah kasus COVID-19 secara global dan
ditemukannya varian virus mutasi yang dipercaya lebih
mudah menyebar, membuat beberapa negara mulai
kembali melakukan pembatasan wilayah, hal tersebut
dapat menghambat pemulihan ekonomi.
Pelaku pasar masih mengharapkan stimulus lanjutan
baik fiskal maupun moneter di tengah kondisi pandemi
yang belum berakhir, guna terus membanjiri likuiditas di
pasar.
Kebijakan ekonomi Presiden Joe Biden dalam seratus
hari pemerintahannya masih ditunggu oleh pelaku
pasar.

Outlook Pasar
Keuangan
Global dan Indonesia
Pasar Saham Indonesia: Overweight
Pasar Saham Asia Pasifik: Overweight
Pasar Saham Amerika Serikat: Netral
Pasar Obligasi: Netral
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FEBRUARY
IN NUMBER
Pasar saham mengungguli
pasar obligasi di bulan
Februari 2021

VS
Saham

Obligasi

IDR

IDR

+6,47%

-4,03%

IHSG menguat

USD

+1,90%
FTSE Shariah Asia Pacific
ex. Japan Index menguat
Sumber: Bloomberg

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

USD

-3,46%
Harga mid price INDON51
(benchmark obligasi denominasi
Dollar AS - 30 tahun) terkoreksi
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MARKET REVIEW
FEBRUARY 2021
Global Review

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat
membuat khawatir sejumlah investor yang membuat pasar
saham global terkoreksi.

DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi anggaran
stimulus senilai USD 1,9 triliun yang dilanjutkan
dengan pengesahan paket stimulus yang diusulkan
oleh Presiden Joe Biden.
SENTIMEN POSITIF

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen
menegaskan kebutuhan stimulus yang diajukan
Presiden Joe Biden meskipun data penjualan ritel
terakhir meningkat pesat.
SENTIMEN POSITIF

Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Amerika
Serikat akan memiliki cukup pasokan vaksin COVID-19
untuk 300 juta orang Amerika pada akhir Juli.
SENTIMEN POSITIF

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat naik ke
level tertinggi sejak Februari 2020 karena investor
mulai memperhitungkan dampak percepatan inflasi
dari rencana stimulus sebesar USD 1.9 triliun.
SENTIMEN NEGATIF

Penjualan ritel Amerika Serikat naik dengan laju
tercepat dalam tujuh bulan di bulan Januari sebesar
5,3%, jauh melebihi estimasi konsensus. Pertumbuhan
tersebut merupakan kontribusi dari stimulus yang
diberikan pada akhir Desember serta dimulainya
program vaksinasi.
SENTIMEN POSITIF

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan
bahwa bank sentral tidak menarik dukungannya untuk
memulihkan ekonomi Amerika Serikat. Perekonomian
Amerika Serikat yang diindikasikan melalui angka
tenaga kerja dan inflasi masih jauh dari target bank
sentral.
SENTIMEN POSITIF
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MARKET REVIEW
FEBRUARI 2021
Domestik Review

Demi menopang pemulihan ekonomi,
pemerintah memberikan relaksasi
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) dan melonggarkan aturan
Down Payment dengan menetapkan
pemberian kredit properti dan
kendaraan bermotor tanpa uang muka.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengumumkan PDB
Indonesia pada kuartal IV-2020 terkontraksi 2,19% yoy
yang merupakan pertumbuhan negatif dalam tiga
kuartal beruntun. Secara tahunan, ekonomi Indonesia
terkontraksi 2,07% yoy.
NETRAL

Presiden Joko Widodo mengumumkan jajaran Dewan
Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan
menunjuk Ridha Wirakusumah, Direktur Utama Bank
Permata, sebagai CEO.
SENTIMEN POSITIF

Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM) bagi penjualan mobil
baru dengan syarat tertentu mulai Maret hingga
Desember 2021.
SENTIMEN POSITIF

Bank Indonesia melonggarkan aturan rasio Loan to Value
/ Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit properti dan
kendaraan bermotor baru menjadi paling tinggi 100
persen. Dengan kata lain seuruh dana akan ditanggung
bank, konsumen tidak perlu membayar Down Payment.
SENTIMEN POSITIF

Rapat
Dewan
Gubernur
Bank
Indonesia
memutuskan untuk menurunkan suku Bank
Indonesia (BI) 7 Days Reverse Repo Rate sebesar
25bps menjadi 3,5%. Ini merupakan pemangkasan
suku bunga pertama pada tahun ini setelah pada
tahun lalu Bank Indonesia menurunkan suku bunga
sebanyak 125bps.
SENTIMEN POSITIF

Defisit transaksi berjalan Indonesia tahun 2020 tercatat
sebesar USD4,7 miliar atau 0,4% dari PDB, jauh turun
dibandingkan 2019 yang mencapai USD30 miliar atau
2,7% PDB. Ini merupakan kali pertama sejak 2012,
defisit transaksi berjalan berada di bawah 1% dari PDB.
SENTIMEN POSITIF
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2021: Ekspektasi Kenaikan
Imbal Hasil Obligasi
Sebagian besar investor memiliki ekspektasi imbal hasil
obligasi akan mengalami kenaikan sepanjang tahun ini,
namun sedikit yang siap dengan lonjakan kenaikan
seperti yang terjadi pada pekan terakhir Februari lalu.
Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat melonjak
hingga mencapai level 1,6%, level tertinggi sejak
Februari 2020.

Meskipun sulit untuk menentukan alasan pasti atas
lonjakan imbal hasil tersebut, namun setidaknya ada
beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan lonjakan imbal
hasil obligasi ini.

Ekspektasi Inflasi Meningkat
Ekspektasi inflasi yang meningkat adalah alasan yang
paling sederhana untuk menjawab kenaikan imbal hasil
obligasi. Ekspektasi ini tumbuh diantara kombinasi
pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang didorong oleh
program vaksinasi yang sedang berjalan, stimulus fiskal
jumbo dan kebijakan moneter yang sangat longgar
memberikan ekspektasi kenaikan inflasi yang lebih cepat.

Hal ini terlihat dari selisih breakeven rate 10 tahun, yang
mengukur ekspektasi inflasi dari pemegang aset Treasury
Inflation-Protected Securities atau disebut TIPS, yang
berada di level 2,15% pada akhir bulan Februari. Dimana
level tersebut berada di atas target The Fed di 2,0%.

Breakeven rate
yang merupakan
ekspektasi pasar
terhadap inflasi
Sumber:
Bloomberg

Kurva Imbal Hasil Menjadi Curam
Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, kurva imbal hasil
obligasi Amerika Serikat dalam kondisi terbalik. Kondisi ini
terjadi ketika imbal hasil jangka panjang lebih rendah
dibandingkan imbal hasil jangka pendek. Hal ini
menandakan ekspektasi pelaku pasar atas kondisi
ekonomi yang lebih lemah ke depannya dengan
ekspektasi penurunan suku bunga acuan. Kurva imbal
hasil terbalik sudah terjadi sejak 2019 hingga awal
pandemi terjadi pada tahun lalu.
Sejak saat itu, kurva imbal hasil berubah dari datar
menjadi curam. Kurva imbal hasil yang curam terjadi

ketika imbal hasil jangka panjang lebih tinggi dari pada
jangka pendek. Kondisi kurva seperti ini menandakan
ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang menguat. Dimana
pelaku pasar menginginkan imbal hasil yang lebih tinggi di
masa depan sebagai imbalan atas kemungkinan inflasi
atau kenaikan suku bunga acuan.
Perubahan kemiringan kurva imbal hasil ini adalah
sesuatu yang diharapkan pelaku pasar ketika ekonomi
menguat. Hal ini sejalan dengan dimulainya program
vaksinasi serta didukung oleh data-data ekonomi Amerika
Serikat yang mulai membaik.
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Obligasi Pemerintah
Amerika Serikat
Sumber:
St. Louis Federal Reserve Bank, AAII
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Taper Tantrum 2.0?
Kenaikan imbal hasil obligasi yang cepat baru-baru ini
telah menjadi perhatian bagi investor saham global dan
dianggap menjadi pemicu gelombang jual di pasar
saham. Mengapa investor saham global khawatir dengan
kenaikan imbal hasil obligasi yang dianggap terlalu cepat?
Berdasarkan riset dari CMB International ada beberapa
hal yang dapat diartikan dengan kenaikan imbal hasil
obligasi terhadap pasar saham, yaitu:
1. Daya tarik relatif obligasi dengan saham meningkat.
Investor membandingkan tingkat dividend yield dari
indeks S&P 500 dengan imbal hasil obligasi 1 tahun
yang sudah dalam level yang sama. Padahal secara
risiko, saham dianggap jauh lebih berisiko dibandingkan
obligasi pemerintah.

2. Tingkat diskon yang lebih tinggi dalam menilai
sebuah saham, terutama pada perusahaan yang
sedang berkembang yang dinilai menggunakan
metode Discounted Cash Flow.
3. Merefleksikan ekspektasi tingkat inflasi yang lebih
tinggi.
4. Antisipasi kebijakan moneter yang diperketat,
seperti pengurangan jumlah Quantitative Easing
(QE) dan menaikkan suku bunga acuan. Hal ini
dikhawatirkan kembali akan terjadi Taper Tantrum
seperti yang pernah terjadi pada Mei 2013, ketika
ketua The Fed Ben Bernanke mengisyaratkan untuk
segera menghentikan QE.

Dividend yield
S&P 500
vs
imbal hasil obligasi
Amerika Serikat
10 tahun
Sumber: Bloomberg

Namun disamping itu ada beberapa hal yang patut
dipertimbangkan agar investor saham tidak harus terlalu
khawatir.
1. Kenaikan imbal hasil obligasi adalah hasil dari
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu
indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) dan Purchasing
Manager Index (PMI) manufaktur di Amerika Serikat

yang mengalami pemulihan. Secara umum, ketika
perekonomian membaik investor cenderung beralih
dari kelas aset defensif seperti obligasi ke kelas aset
yang lebih berisiko seperti saham untuk mengejar
hasil yang lebih tinggi.
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2. Nominal imbal hasil yang masih cukup rendah, serta
imbal hasil riil yang masih negatif. Jika dibandingkan
dengan akhir tahun 2020 dimana imbal hasil berada
di level 0,92% dan saat ini berada di 1,42% memang
terjadi kenaikan yang signifikan, namun secara
nominal imbal hasil masih sangat rendah masih
berada di bawah level pasca krisis keuangan global
2008. Tidak hanya nominal yang rendah, tetapi imbal
hasil riil di beberapa negara maju masih dalam
kondisi negatif. Imbal hasil riil negatif juga
merupakan faktor pendukung untuk pasar saham.
Dalam sepuluh tahun terakhir, pasar saham berkinerja
baik selama imbal hasil riil 2 tahun berada pada
teritori negatif.
3. Kebijakan target inflasi rata-rata dari The Fed
menandakan tidak ada kenaikan suku bunga lebih
lama. Meskipun inflasi dapat meningkat terutama

pasca dibukanya kembali ekonomi karena permintaan
yang meningkat namun persediaannya masih
terbatas. The Fed melihat inflasi tersebut hanya
lonjakan awal namun tidak akan bertahan lama.
Dengan demikian ada jaminan bahwa The Fed masih
akan mempertahankan suku bunga ultra rendah
setidaknya hingga 2023.
4. Harga saham cenderung naik seiring dengan kenaikan
imbal hasil obligasi. Bukti empiris menunjukkan
bahwa harga saham berkorelasi positif dengan imbal
hasil obligasi. Untuk jangka pendek memang ada
divergensi, namun untuk jangka yang lebih panjang
berkorelasi positif. Dengan kata lain harga saham
dengan harga obligasi berkorelasi negatif.

Pasar saham
cenderung
tertekan ketika
imbal hasil
riil 2 tahun positif
Sumber:
Bloomberg, CMBIS

Korelasi S&P 500
vs imbal hasil obligasi

Korelasi Positif Harga Saham
vs Imbal Hasil Obligasi

Taper Tantrum

Korelasi 6 bulan berjalan dari perubahan mingguan
pada S&P 500 dan imbal hasil US Treasury 10 tahun
Imbal hasil US Treasury 10 tahun MoM (bps)

Sumber:
Bloomberg, CMBIS

Sumber:
Bloomberg, CMBIS
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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,
setelah melakukan pemotongan
suku bunga menjadi 3,5% pada
bulan Februari, Bank Indonesia
mengatakan ruang penurunan
suku bunga semakin terbatas.

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.

Market Perspective - Wealth Management Newsletter | Maret 2021 | 10

REKOMENDASI
PORTOFOLIO

Progres program vaksinasi sudah 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 ke depan. Untuk profil risiko moderate direkomendasikan untuk
menambah porsi kelas aset ekuitas. Begitu pula dengan profil risiko growth
direkomendasikan untuk menambah porsi kelas aset ekuitas dengan
mengurangi porsi kelas aset pasar uang.
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ANALISA
VALAS

USD/IDR

Pada Februari kemarin, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan
menurunkan tingkat suku bunga dari 3,75% menjadi 3,5%.

Open : 14,402

Walaupun The Fed sudah menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga sampai ratarata inflasi sebesar 2%, namun pasar melihat ada kemungkinan tantrum tapering.

High : 14,158
Low : 13,944

Selain karena pemangkasan suku bunga BI, Rupiah (IDR) pun melemah terhadap Dolar
Amerika Serikat (USD) karena data ekonomi amerika yang dirilis menunjukkan
perbaikan ekonomi seperti data pekerja, Purchasing Manager Index (PMI) hingga
perkiraan pertumbuhan ekonomi yang direvisi Dana Moneter Internasional (IMF) dari
4,6% menjadi 5,1%.

Close : 14,229
$

$ Rp

AUD/USD

$
AUD

Rp

Open : 0.7651
High : 0.8007

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14,000-14,500
selama bulan Maret 2021.

Australian Dollar (AUD) bergerak menguat terhadap USD dan juga IDR. Penguatan
AUD tidak lepas dari sentiment commodity boom dimana harga komoditas mengalami
kenaikan.
Selain itu, progress distribusi vaskin di Australia juga terbilang mulus dan angka kasus
baru hampir tidak ada algi.

Low : 0.7619
Close : 0.7742

Harga komoditas ekspor utama Australia, bijih besi, juga masih di dekat rekor tertinggi
sepanjang masa, saat perekonomian terus membaik, bukan tidak mungkin harga bijih
besi kembali mencatat rekor.
$

$
AUD

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0.7520-0.7970
pada bulan Maret 2021.

Dilaporkan ekonomi Jerman tumbuh 0,3% pada kuartal IV 2020 dibandingkan dengan
periode tiga bulan sebelumnya. Selain itu, data ekonomi Jerman lainnya pun
menunjukkan perbaikan, seperti produk domestik bruto dan manufaktur.

EUR/USD
Open : 1.2128
High : 1.2243

Progress distribusi vaksin di Zona Eropa pun telah mengalami perbaikan dimana
sebelumnya sempat terjadi keterlambatan karena kendala pada pengadaan.

Low : 1.2020
Close : 1.2077

Dalam laporan kuartalan yang dirilis, Uni Eropa memperkirakan pertumbuhan ekonomi
akan mencapai 3,7% tahun ini dan sedikit lebih baik lagi pada tahun depan.
$

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1.1750-1.2220 pada bulan Maret
2021.
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ANALISA
VALAS
GBP/USD

Inggris berada pada urutan ketiga dunia yang tercepat dalam progress vaksinasi.
Dengan demikian besar harapan pasar ekonomi Inggris dapat pulih lebih cepat dari
negara lainnya. Sentimen positif ini yang membawa Great Britain Pounds Sterling (GBP)
mengalami penguatan secara konsisten terhadap USD.

Open : 1.3732
High : 1.4235
Low : 1.3681

Pada bulan Maret ini, Perdana Menteri Boris Johnson berencana melakukan
pelonggaran tahap pertama dan kemudian pada bulan Juni untuk tahap keempat
sehingga kegiatan perekonomian Inggris sudah bisa pulih kembali pada pertengahan
tahun 2021.

Close : 1.3967

$

Ekonomi Jepang diprediksi akan mengalami kontraksi yang jauh lebih besar dari yang
diperkirakan pada kuartal I-2020. Pendapatan perusahaan dan konsumsi rumah
tangga menurun dikarenakan pembatasan sosial yang masih berlangsung.

USD/JPY
Open : 104.71

Diperkirakan ekonomi Jepang menyusut 5,3% pada tahun fiskal saat ini yang berakhir
pada Maret 2021 sebelum berkembang naik 3,6% pada tahun berikutnya.

High : 106.70
Low : 104.41
Close : 106.52

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1.3600-1.4120 pada bulan
Maret 2021.

$

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 104.20-109.50
pada bulan Maret 2021.

FX OUTLOOK*
Support-2

Support-1

Mata Uang

Resistance-1

Resistance-2

14,000

14,200

USD/IDR

14,400

14,500

0.7520

0.7660

AUD/USD

0.7870

0.7970

1.1750

1.1990

EUR/USD

1.2160

1.2220

1.3600

1.3720

GBP/USD

1.4000

1.4120

104.20

105.50

USD/JPY

108.00

109.50

*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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PT. Bank Commonwealth adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT. Bank Commonwealth merupakan peserta penjaminan LPS.

