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Memasuki bulan Mei, ada pepatah yang sangat popular 
di pasar keuangan yaitu Sell in May and go away. 
Apakah pepatah tersebut masih berlaku?

MONTH

05 TIME TO
SELL?
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Nasabah yang terhormat,

Pasar saham Amerika Serikat kembali mencatatkan kenaikan pada bulan April 
didorong oleh rilis data ekonomi yang menunjukkan pemulihan ekonomi terbesar 
di dunia tersebut sedang berjalan. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh dengan laju 
tahunan 6,4% pada kuartal pertama, dan belanja konsumen melonjak 9,8% 
pada bulan Maret.

Peluncuran vaksin di Amerika Serikat dan Inggris terus berjalan dengan baik, 
setidaknya 44% dan 51% dari masing-masing populasi negara tersebut telah 
mendapatkan dosis vaksin pertamanya dan memungkinkan untuk terus 
meluaskan pembukaan ekonomi lebih lanjut. Kedua wilayah tersebut 
diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global pada kuartal kedua 
ini.

Memasuki bulan Mei, ada pepatah yang sangat popular di pasar keuangan yaitu 
Sell in May and go away. Bagaimana sebenarnya kinerja pasar saham Amerika 
Serikat sehingga terciptanya pepatah tersebut? Apakah pepatah tersebut masih 
bertahan hingga saat ini? Kami akan membahas singkat mengenai pepatah yang 
paling sering dikutip tersebut pada edisi kali ini.

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

GREETINGS

Ivan Jaya
Chief of Retail 
& SME Business

Pasar saham Amerika Serikat 
kembali mencatatkan kenaikan 
didorong oleh rilis data ekonomi 
yang menunjukkan pemulihan 
ekonomi sedang berjalan.
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Dapatkan Informasi Terkini 
Mengenai Perkembangan 
Pasar Domestik dan
Global dengan Aplikasi 
CommBank SmartWealth

Transaksi  Reksa 
Dana dan pembelian 
SBN Online. 

Informasi terkini mengenai 
perkembangan pasar 
domestik dan global

Tampilan 360º untuk 
mengakses portofolio 
Anda.

Smart Advisory 
menampilkan pilihan 
investasi sesuai profil 
ririko Anda.



SUMMARY

Market 
Review

Ekonomi Tiongkok melonjak pada kuartal 
pertama karena belanja konsumen menguat. 
PDB Tiongkok naik dengan rekor tertinggi 
sebesar 18,3% pada kuartal pertama.

Setelah proposal untuk belanja infrastruktur, 
Presiden Joe Biden kembali meluncurkan 
program American Families Plan senilai 
USD1,8 triliun yang berupa perluasan 
kesempatan pendidikan dan perawatan anak 
bagi keluarga di Amerika Serikat.

Menghadapi kemungkinan kenaikan inflasi ke 
depan, Kepala Federal Reserve Jerome Powell 
mengatakan bahwa Federal Reserve 
kemungkinan akan mengurangi pembelian 
obligasi terlebih dahulu sebelum memper-
timbangkan untuk menaikkan suku bunga.

Lembaga pemeringkat Standard & Poor's  
(S&P) mempertahankan sovereign credit 
rating Indonesia di BBB dengan outlook 
negatif. S&P menyatakan peringkat Indonesia 
dipertahankan pada level BBB karena prospek 
pertumbuhan ekonomi yang kuat dan rekam 
jejak kebijakan yang berhati-hati yang tetap 
ditempuh otoritas moneter maupun fiskal.

Sesuai dengan ekspektasi analis, Rapat 
Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan April 
memutuskan untuk tidak merubah tingkat 
suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo 
Rate di level 3,5% untuk menjaga stabilitas di 
tengah masih tingginya ketidakpastian di 
pasar keuangan global.

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 kebijakan longgar 
baik fiskal maupun moneter tetap berada di pasar di 
tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, guna 
tetap membanjiri likuiditas.
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Pasar Saham Indonesia: Overweight
Pasar Saham Asia Pasifik: Overweight
Pasar Saham Amerika Serikat: Netral
Pasar Obligasi: Netral

Outlook Pasar 
Keuangan 
Global dan Indonesia
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IDR IDR

USD USD

APRIL
IN NUMBER

Harga mid price INDON51 
(benchmark obligasi denominasi 

Dollar AS - 30 tahun) 
cenderung datar

Sumber: Bloomberg

Pasar saham dan obligasi 
cenderung menguat di bulan 
April 2021.

FTSE Shariah Asia Pacific 
ex. Japan Index menguat

ObligasiSaham

+3,56% +0,01%

IHSG menguat tipis Harga mid price FR083 
(benchmark obligasi Rupiah - 

20 tahun) terapresiasi

VS

+0,17% +2,73%
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MARKET REVIEW 
APRIL 2021

Global Review IMF memprediksi pertumbuhan 
ekonomi global 6% pada tahun 
ini. Ekonomi Tiongkok melonjak 
pada kuartal pertama karena 
belanja konsumen menguat, 
sementara Presiden Joe Biden 
meluncurkan program 
American Families Plan.

Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan 
perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk kedua 
kalinya dalam tiga bulan, dengan memprediksi 
tumbuh 6%. 
SENTIMEN POSITIF

Organization of the Petroleum Countries+ (OPEC+) 
menyatakan kepercayaan yang tumbuh dalam 
pemulihan ekonomi global dengan menyatujui 
untuk meningkatkan produksi minyak secara 
bertahap dalam beberapa bulan mendatang. 
NETRAL

Ekonomi Tiongkok melonjak pada kuartal pertama 
karena belanja konsumen menguat. PDB Tiongkok 
naik dengan rekor tertinggi sebesar 18,3% pada 
kuartal pertama. 
SENTIMEN POSITIF

Kepala Federal Reserve Jerome Powell mengatakan 
bahwa Federal Reserve kemungkinan akan mengurangi 
pembelian obligasi sebelum mempertimbangkan 
untuk menaikkan suku bunga. 
SENTIMEN POSITIF

Presiden Joe Biden meluncurkan program American 
Families Plan senilai USD1,8 triliun yang berupa 
perluasan kesempatan pendidikan dan perawatan 
anak bagi keluarga di Amerika Serikat, yang sebagian 
akan dibiayai dari kenaikan pajak dari orang kaya di 
Amerika Serikat. 
SENTIMEN POSITIF

Pertambahan jumlah kasus COVID-19 di India 
mengkhawatirkan hingga mencapai 400 ribu per 
hari jumlah kematian pun tumbuh berlipat 
dibandingkan bulan sebelumnya. 
SENTIMEN NEGATIF
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MARKET REVIEW 
APRIL 2021
Domestik Review

Lembaga pemeringkat S&P mempertahankan 
sovereign credit rating Indonesia di BBB dengan 
outlook negatif. 
NETRAL

Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif pajak 
penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang 
diterima wajib pajak dalam negeri menjadi 10% dari 
15% yang berlaku saat ini. Penyesuaian akan berlaku 
pada bulan Agustus mendatang. 
NETRAL

Bursa Efek Indonesia akan mengubah metodologi 
penyesuaian bobot (weighted average) konstituen 
di indeks-indeks saham secara bertahap menjadi 
berdasarkan penyesuaian free float mulai Juni 
2021 hingga Mei 2022. 
NETRAL

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan 
tidak merubah tingkat suku bunga acuan Bank 
Indonesia (BI) 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5% 
sesuai dengan ekspektasi ekonom. 
NETRAL

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) hingga 30 April 2021 mencapai Rp155,6 
triliun atau 22,3% dari pagu Rp699,43 triliun. 
NETRAL

Pemerintah akan melakukan penyesuaian 
tarif pajak penghasilan (PPh) final atas 
bunga obligasi yang diterima wajib pajak 
dalam negeri menjadi 10%. Realisasi 
Penanaman Modal Asing (PMA) melonjak 
menandakan bangkitnya perekonomian 
nasional.

Realisasi penanaman modal asing (PMA) 
melonjak 14% tahun ke tahun menjadi Rp111,7 
triliun pada kuartal I-2021. Hal ini menandakan 
perekonomian nasional sedang bangkit sejalan 
dengan meningkatnya kepercayaan internasional. 
NETRAL



Tahun Mei - Oktober

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Rata-Rata
% Lebih Tinggi

-8,1%
1,0%

10,0%
7,1%
-0,3%
2,9%
8,0%
2,4%
3,1%

12,3%
?

3,8%
80,0%

Sell in May 
and go away?

Tidak selalu melakukan aksi jual 
di bulan Mei

Pepatah sell in May and go away adalah salah satu 
pepatah di pasar saham yang sering dikutip. Pepatah ini 
terkait pola pasar saham musiman dimana dalam periode 
enam bulan dari Mei hingga Oktober secara historis 
mencatatkan kinerja yang lemah di pasar saham Amerika 
Serikat, dan dipercaya investor untuk menghindari pasar 
saham mulai bulan Mei.
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Kinerja 6 bulan Indeks S&P 500 (1950-2020)

Kinerja S&P 500 10 tahun terakhir (Mei – Oktober)

Menurut LPL Financial yang merekam jejak sejak 1950, 
indeks S&P 500 rata-rata tercatat naik 1,7% selama 
enam bulan, dibandingkan dengan 7,1% selama periode 
November hingga April. Secara historis, dari semua 
kombinasi enam bulan, periode Mei hingga Oktober 
merupakan kinerja terlemah.

Selama 10 tahun terakhir, indeks S&P 500 mencatat 
kinerja yang lebih baik pada periode Mei hingga Oktober, 
periode yang menginspirasi pepatah Sell in May and go 
away. Dalam periode tersebut, S&P 500 mencatatkan 
kenaikan rata-rata sebesar 3,8%, mengalahkan rata-rata 

1,7% sejak 1950. Delapan dari 10 tahun terakhir selama 
enam bulan ini mencatatkan kenaikan bahkan kenaikan 
tahun lalu sebesar 12,3% adalah kenaikan terbesar sejak 
2009, ketika pasar saham Amerika Serikat dalam tren 
bullish.

Sumber: LPL Research, FactSet

Sumber: LPL Research, FactSet

Periode 6 Bulan

Nov-Apr
Oct-Mar
Dec-May
Sep-Feb
Jul-Dec
Aug-Jan
Mar-Aug
Jan-Jun
Feb-Jul
Jun-Nov
Apr-Sep
May-Oct

7,1%
6,4%
5,4%
4,7%
4,7%
4,6%
4,2%
4,2%
4,1%
3,3%
2,9%
1,7%

77,5%
69,0%
71,4%
69,0%
70,4%
70,4%
71,8%
68,6%
71,8%
67,6%
64,8%
64,8%

Rata-Rata % Perubahan % Lebih Tinggi
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Amerika Serikat dan Eropa akan 
mendorong pertumbuhan global 
pada kuartal kedua

Ekonomi dunia telah memasuki kuartal kedua dengan 
pembukaan kembali ekonomi di seluruh dunia sudah 
mulai terjadi. Menurut Bloomberg Economic Nowcast, 
Amerika Serikat dan Eropa akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi global sebesar 1,4% dari kuartal 
sebelumnya. Dari hampir 200 data yang dijadikan 
indikator dari 18 negara, memberikan sinyal bahwa 
sedang terjadi pemulihan. Dari negara ekonomi maju, 
Amerika Serikat memimpin pemulihan dan bersiap untuk 
mempercepat keluar dari keterpurukan ekonomi. 
Sementara di pasar negara berkembang, Tiongkok 
diperkirakan akan kembali ke laju pertumbuhan yang lebih 
normal.

Sumber: Bloomberg Economics

Pembukaan kembali ekonomi di
Amerika Serikat dan Eropa akan mendorong 
pertumbuhan global

PDB Kuartal pertama (QoQ)

Dunia AS Jepang Jerman Inggris Perancis Italia Kanada Tiongkok

Prakiraan Kuartal kedua
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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

NEUTRAL
pada kelas aset obligasi 
(jangka menengah dan 
panjang)

Kecepatan pelaksanaan vaksinasi 
global

Melonjaknya kasus COVID-19 
di India dan beberapa negara Asia

Pembentukan Sovereign Wealth Fund

Kelancaran produksi dan distribusi 
vaksin

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, 
setelah melakukan pemotongan 
suku bunga menjadi 3,5% pada 
bulan Februari, Bank Indonesia 
mengatakan ruang penurunan 
suku bunga semakin kecil.

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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Semakin meluasnya program vaksinasi yang dilakukan di beberapa negara di 
dunia memberikan harapan pemulihan terus 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.

REKOMENDASI 
PORTOFOLIO
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ANALISA 
VALAS

USD/IDR Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 April 2021 memutuskan 
untuk mempertahankan BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%.

Bank Indonesia (BI) diproyeksikan tidak lagi memiliki ruang menurunkan suku bunga 
acuan. Suku bunga BI yang saat ini berada pada level 3,50% dinilai sudah maksimal.

Survei Konsumen edisi April 2021 di mana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di 
101,5. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 93,4.

Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14,150-14,500 
selama bulan Mei 2021.

Ekonomi Eropa menyusut 0,6% dalam tiga bulan pertama tahun ini dibandingkan 
periode tiga bulan sebelumnya karena program vaksinasi COVID-19 yang lambat dan 
penguncian atau penutupan wilayah yang diperpanjang telah menunda pemulihan 
ekonomi sesuai harapan. 

Walaupun demikian, sektor jasa Eropa menguat pada bulan April. Data Purchasing 
Manager Index (PMI) jasa IHS Markit untuk bulan April menunjukkan angka 53,8, naik 
dari 53,2 di bulan Maret. 

Proyeksi Dana Moneter Internasional terbaru mengungkapkan pertumbuhan Uni Eropa 
(UE) berjalan di angka 4,4% pada 2021, hampir sama dengan rata-rata negara maju.

EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1.1860-1.2320 pada bulan Mei 
2021.

Open : 14,577

High : 14,648

Low : 14,453

Close : 14,453

AUD/USD
Open : 0.7571

High : 0.7818

Low : 0.7571

Close : 0.7711

EUR/USD
Open : 1.1724

High : 1.2150

Low : 1.1724

Close : 1.2019

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China mengumumkan bahwa China 
telah memutuskan untuk menghentikan Dialog Ekonomi Strategis China-Australia 
tanpa batas waktu.

Hal ini juga dilihat sebagai langkah simbolis untuk menunjukkan ketidaksenangan 
Beijing terhadap Canberra karena telah membatalkan dua kesepakatan Belt and Road.

Reserve Bank of Australia (RBA) memproyeksikan pertumbuhan PDB sekitar 5% 
selama 2021 berdasarkan asumsi bahwa pembatasan domestik secara bertahap 
berkurang saat vaksin diluncurkan dan perbatasan internasional dibuka kembali secara 
bertahap.

Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0.7600-0.7960 
pada bulan Mei 2021.

$ Rp

$ $
AUD

$
AUD

%

$



ANALISA 
VALAS

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

 14,150 

0.7600

1.1860

1.3700

107.70

 14,200 

0.7720

1.1970

1.3900

108.60

USD/IDR

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

 14,400 

0.7850

1.2220

1.4210

109.80

Resistance-2

 14,500 

0.7960

1.2320

1.4320

110.70

FX OUTLOOK*

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

GBP/USD Bank sentral Inggris, Bank of England (BOE) mengatakan perekonomian negara tesebut 
berada dalam jalur yang tepat untuk pemulihan ekonomi yang lebih kuat. 

BOE telah memperbarui proyeksi ekonomi Inggris akan tumbuh hingga 7,25% tahun 
ini.

Proyeksi perekonomian yang lebih cerah tersebut didukung oleh realisasi distribusi 
vaksin yang terus meningkat.

Komite Kebijakan Moneter BOE memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dan 
menjaga pelonggaran kebijakan moeneter (quantitative easing) seiring dengan proses 
pemulihan ekonomi Inggris dari dampak pandemi Covid-19.

Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1.3700-1.4320 pada bulan Mei 
2021. 

Open : 1.3781

High : 1.4008

Low : 1.3669

Close : 1.3811

USD/JPY

Open : 110.63

High : 110.69

Low : 107.48

Close : 109.33

Bank of Japan (BoJ) tetap mempertahankan suku bunga acuan negatif sebesar 0,1%. 

Selain mempertahankan suku bunga, BoJ juga menjaga pelonggaran kebijakan 
moneter (quantitative easing) seiring dengan proses pemulihan ekonomi Inggris dari 
dampak pandemi COVID-19. 

BoJ memproyeksikan inflasi inti di tahun fiskal 2021 yang dimulai April 2021 sebesar 
0,1%, turun jauh dibandingkan proyeksi yang diberikan bulan Januari 2021 sebesar 
0,5%.

BoJ menegaskan akan menurunkan lagi suku bunga jika diperlukan.

Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 107.70-110.70 
pada bulan Mei 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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