MARKET

PERSPECTIVE
Wealth Management Newsletter - Oktober 2020

Resesi yang dialami ekonomi global di masa
pandemi ini mulai mengalami pemulihan secara
gradual yang terus meningkat walaupun lajunya
masih cukup lambat.
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Greetings

Nasabah yang terhormat,
Pasar saham Amerika Serikat terkoreksi pada bulan
September setelah mengalami rally yang cukup panjang dan
mencatatkan kinerja positif selama lima bulan berturut-turut
sejak bulan April. Sepanjang bulan September investor
dibayangi oleh kekhawatiran mengenai negosiasi stimulus
fiskal yang tersendat, waktu pemilu Amerika Serikat yang
semakin mendekat serta lonjakan kasus COVID-19 baru di
Eropa.

Rustini Dewi
Director of Retail
& SME Business

Proyeksi terbaru OECD, pemulihan
ekonomi global dapat berjalan
lebih baik dibandingkan dengan
proyeksi sebelumnya, namun
harus terus didukung oleh
stimulus dari pembuat kebijakan
fiskal maupun moneter.

Setelah mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan
Agustus, sektor teknologi sepanjang bulan September
menyeret indeks saham utama Amerika Serikat ke dalam
teritori negatif.
Pernyataan dari Federal Reserve yang memberi sinyal bahwa
suku bunga acuan kemungkinan tidak akan naik hingga
tahun 2023 tidak dapat menahan pelemahan pasar saham.
Pejabat The Fed juga menekankan pentingnya stimulus fiskal
tambahan untuk menopang pemulihan ekonomi yang saat ini
sedang berjalan.
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) dalam publikasinya yang terbaru memproyeksikan
bahwa pemulihan ekonomi global dapat berjalan lebih baik
dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya pada bulan Juni.
Namun, pemulihan ekonomi saat ini harus terus didukung
oleh stimulus dari pembuat kebijakan baik dari fiskal maupun
moneter. Stimulus masih sangat dibutuhkan tidak hanya
untuk tahun ini saja bahkan hingga tahun depan karena
pemulihan hingga saat ini masih belum solid. Proyeksi
tersebut akan kami bahas 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.
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Summary
Market
Review
The Federal Reserve memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga acuan di
level terendah mendekati nol dengan
kisaran 0 hingga 0,25% dan
mengisyaratkan kisaran target suku
bunga tersebut dipertahankan setidaknya
hingga 2023.

Market
Outlook
Pelonggaran kebijakan penutupan wilayah
membuat kegiatan bisnis dan ekonomi
berjalan kembali, namun di sisi lain
menimbulkan risiko adanya peningkatan
kembali jumlah kasus COVID-19.

Ketua DPR Amerika Serikat mengajukan
proposal tambahan paket stimulus covid
sebesar USD2,2 triliun, besaran yang lebih
kecil jika dibandingkan dengan USD3
triliun pada proposal awal. Namun masih
lebih besar dari proposal pemerintah
Amerika Serikat.

Kenaikan pasar yang berkelanjutan masih
sangat bergantung dengan adanya
penemuan obat dan vaksin yang dapat
dijadikan penangkal virus COVID-19.

Menteri Keuangan memproyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
kuartal III-2020 di rentang -1,0% hingga
-2,8%, sementara proyeksi pertumbuhan
pada tahun 2020 direvisi turun menjadi
-0,6% hingga -1,7% dari sebelumnya -0,2%
hingga -1,1%.
Badan Legislasi DPR RI mengajukan
pembentukan dewan moneter yang
berisikan 5 anggota dan bertugas
membantu pemerintah dan Bank
Indonesia dalam merencanakan dan
menetapkan kebijakan. Menteri
Keuangan akan menjadi ketua dewan
moneter.
Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk
memberlakukan PSBB yang lebih ketat
guna menekan angka penyebaran
COVID-19. Namun PSBB kali ini tidak
seketat pada PSBB ketat sebelumnya.

Pemulihan ekonomi global dan domestik
masih sangat bergantung dengan stimulus
fiskal maupun moneter.

Outlook Pasar Keuangan
Global dan Indonesia
Pasar Saham Indonesia: Overweight
Pasar Saham Asia Pasifik: Overweight
Pasar Saham Amerika Serikat: Overweight
Pasar Obligasi: Netral
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September
In Number

Pasar obligasi mengungguli pasar saham
di bulan September 2020

IDR

SAHAM

OBLIGASI

-7,03%

-0,21%

IHSG terkoreksi

USD

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

-2,70%

+0,18%

Dow Jones Islamic Market
World Index terkoreksi

Harga mid price INDON50
(benchmark obligasi denominasi
Dollar AS - 30 tahun) terapresiasi
Sumber: Bloomberg
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Market Review
September 2020
GLOBAL REVIEW
The Federal Reserve memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga acuan di level
terendah mendekati nol dengan kisaran 0
hingga 0,25% dan mengisyaratkan kisaran
target suku bunga tersebut dipertahankan
setidaknya hingga 2023.
SENTIMEN POSITIF
Setelah tertunda semenjak bulan Agustus,
Ketua DPR Amerika Serikat mengajukan
proposal tambahan paket stimulus COVID
sebesar USD2,2 triliun, besaran yang lebih
kecil jika dibandingkan dengan USD3 triliun
pada proposal awal. Namun masih lebih
besar dari proposal pemerintah Amerika
Serikat.
SENTIMEN POSITIF
Ketua Federal Reserve Jerome Powel
mengatakan di depan Senat bahwa
kurangnya dukungan fiskal dari pemerintah
Amerika Serikat akan menimbulkan risiko
penurunan ekonomi Amerika Serikat.
SENTIMEN NEGATIF
Yoshihide Suga terpilih menjadi Perdana
Menteri Jepang yang baru menggantikan
Shinzo Abe yang mengundurkan diri bulan
lalu dengan alasan kesehatan.
NETRAL
Bank sentral Eropa (ECB) mempertahankan
suku bunga acuannya, meskipun dibayangi
penguatan nilai tukar Euro yang membuat
produk ekspor benua Eropa kian kurang
kompetitif.
NETRAL
Moderna menargetkan memproduksi 20
juta dosis kandidat vaksin COVID-19 hingga
akhir
tahun
dan
mempertahankan
targetnya untuk memproduksi 550 juta
hingga 1 miliar dosis pada 2021.
SENTIMEN POSITIF
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DOMESTIC REVIEW
Dalam draf Rancangan Undang-Undang
Bank Indonesia yang terbaru, pengawasan
bank akan dikembalikan kepada Bank
Indonesia. Pengalihan kewenangan harus
dilakukan paling lama 31 Desember 2023.
SENTIMEN NEGATIF
Data PMI manufaktur Indonesia yang dirilis
oleh IHS Markit tercatat naik menjadi 50,8
pada bulan Agustus dari 46,9 di Juli. Untuk
pertama kali sejak pandemi PMI masuk
dalam kategori ekspansif.
SENTIMEN POSITIF
Menteri Keuangan memastikan tidak akan
memperpanjang insentif pajak penghasilan
bagi karyawan (PPh pasal 21), PPh pasal 25
dan PPh Impor pada tahun depan.
NETRAL
Pemerintah menambah penempatan uang
negara di Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) senilai Rp17,5 triliun sehingga
total penempatan sebesar Rp47,5 triliun.
SENTIMEN POSITIF
Cadangan devisa Indonesia kembali
mencetak rekor tertinggi pada akhir bulan
Agustus yang mencapai USD137,0 miliar,
meningkat dari USD135,1 miliar pada bulan
Juli.
SENTIMEN POSITIF
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
memutuskan untuk mempertahankan suku
bunga acuan Bank Indonesia 7-Days
Reverse Repo Rate di level 4,00 persen
untuk bulan kedua berturut-turut.
NETRAL
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OECD:
PROYEKSI EKONOMI GLOBAL LEBIH OPTIMIS,
TETAPI RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN MASIH
TINGGI
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) merilis laporan outlook ekonomi terkini yang
memberikan pandangan terbaru tentang efek pandemi virus
Corona pada ekonomi dunia. Outlook pada bulan September,
OECD memberikan nada yang lebih positif dari pada outlook
versi sebelumnya di bulan Juni. Dalam laporannya OECD
menyatakan ekonomi pulih dengan cepat setelah adanya
pelonggaran langkah untuk menekan angka pandemi COVID-19
dan pembukaan kembali bisnis. Pembuat kebijakan juga
bereaksi cepat dan masif untuk menahan pukulan terhadap
ekonomi. Namun laju pemulihan terlihat kehilangan
momentumnya selama musim panas. OECD berpendapat
bahwa memulihkan kepercayaan akan sangat penting untuk
keberhasilan pemulihan ekonomi dan untuk itu diharapkan
masyarakat global perlu belajar hidup aman dengan virus yang
masih berada disekitar kita.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global (September 2020)
106
104
102

Proyeksi November 2019
Skenario positif

100
98

Proyeksi saat ini

96
Saat ini

94

Skenario negatif

92
90
88
2019-Q3
Sumber: OECD
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PROYEKSI PDB NEGARA G20
Semua negara G20, selain Tiongkok, diproyeksikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) akan mengalami resesi pada tahun 2020. Pemulihan global secara gradual sedang berlangsung dan
diproyeksikan akan terus berlangsung hingga 18 bulan mendatang, namun dengan laju yang berbeda pada setiap
negara.
Tiongkok diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara G20 yang dapat tumbuh pada tahun ini, tertolong oleh
pengendalian wabah yang cepat dan dukungan kebijakan yang diberikan untuk memungkinkan pemulihan aktivitas
dengan cepat.
Namun di beberapa negara G20 lainnya, OECD memperkirakan output ekonomi pada 2021 mendatang masih berada
di bawah level pada akhir tahun 2019 dan jauh lebih lemah dari yang diproyeksikan sebelum masa pandemi.

Pertumbuhan PDB Riil (%, YoY)
Negara

2019

2020F

2021F

Argentina

-2,1

-11,2

3,2

Australia

1,8

-4,1

2,5

Brazil

1,1

-6,5

3,6

Canada

1,7

-5,8

4,0

China

6,1

1,8

8,0

France

1,5

-9,5

5,8

Germany

0,6

-5,4

4,6

India

4,2

-10,2

10,7

Indonesia

5,0

-3,3

5,3

Italy

0,3

-10,5

5,4

Japan

0,7

-5,8

1,5

Korea

2,0

-1,0

3,1

Mexico

-0,3

-10,2

3,0

Russia

1,4

-7,3

5,0

Saudi Arabia

0,4

-6,8

3,2

South Africa

0,1

-11,5

1,4

Turkey

0,9

-2,9

3,9

United Kingdom

1,5

-10,1

7,6

United States

2,2

-3,8

4,0

World

2,6

-4,5

5,0

Euro area

1,3

-7,9

5,1

G20

2,9

-4,1

5,7

Sumber: OECD
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DATA PMI MENUNJUKKAN PEMULIHAN
EKONOMI TIONGKOK YANG LEBIH LUAS
Rilis data purchasing manager index (PMI) Tiongkok pada bulan September menunjukkan lanjutan pemulihan
ekonomi. PMI manufaktur resmi yang dirilis pemerintah Tiongkok naik lebih dari yang diharapkan para ekonom (51,5
vs. estimasi 51,3), sementara PMI non-manufaktur naik lebih tinggi di dalam fase ekspansi (55,9 vs. estimasi 54,7)
bahkan ketika adanya ekspektasi penurunan dari para ekonom.
Tingkat permintaan, terutama dari luar Tiongkok, melonjak melebihi produksi. Pemulihan juga mulai menunjukkan
tanda perluasan ke perusahaan kecil, dimana PMI untuk perusahaan kecil naik ke wilayah ekspansi untuk pertama
kalinya sejak Juni. Ekspektasi bisnis baik manufaktur maupun non-manufaktur meningkat di atas level 60.
Data PMI memang tidak dapat berdiri sendiri untuk melihat seberapa kuat pemulihan ekonomi di Tiongkok, tetapi
data PMI setidaknya menunjukkan seberapa luas pemulihan yang sedang berjalan. Data tambahan output produksi,
penjualan ritel, dan investasi akan memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai laju pemulihan.

PMI Resmi dan Caixin Tiongkok

Sumber: Bloomberg
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ANALIS MENINGKATKAN PERKIRAAN
EPS KUARTALAN S&P 500
Sepanjang kuartal ketiga, analis meningkatkan estimasi laba untuk konstituen indeks S&P 500 untuk kuartal
tersebut. Estimasi bottom-up EPS Q3 meningkat sebesar 4,1% dari 30 Juni hingga 30 September 2020.
Menurut FactSet, dalam lima tahun terakhir (20 kuartal), rata-rata penurunan estimasi EPS selama satu kuartal
adalah sebesar 5,0%. Sedangkan selama 10 tahun terakhir (40 kuartal), rata-rata penurunan estimasi EPS selama
satu kuartal sebesar 4,4%. Jadi, biasanya para analis menurunkan perkiraan EPS selama satu kuartal, namun pada
saat ini analis meningkatkan perkiraan EPS selama kuartal III-2020 sebesar 4,1%. Ini menandai kenaikan pertama
pada estimasi bottom-up EPS selama satu kuartal sejak Q2 2018 (meningkat 0,7%) dan Q1 2018 (meningkat 5,4%)
Perubahan bottom-up EPS Selama Satu Kuartal
8,0%

5,4%

4,0%

0,7%

0,0%
-4,0%
-8,0%

4,1%

-2,7% -3,0% -2,5%

-3,9%

-3,7%

-1,9%

-0,3%

-1,1%

-3,9%

-3,6%

-7,3%

-9,8%

-12,0%

-2,6%

-3,8%

-4,7%
-9,3%

-16,0%
-20,0%
-24,0%
-28,0%
-32,0%
-36,0%
-40,0%

-37,0%
Q415

Q116

Q216

Q316 Q416

Q117

Q217

Q317

Q417

Q118

% perubahan EPS kuartalan

Sumber: FactSet
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What
to Watch
Perkembangan negosiasi tambahan
paket stimulus di Amerika Serikat
yang masih tertunda
Perkembangan pengembangan
vaksin COVID-19
Perkembangan hasil pemilu di
Amerika Serikat
Peningkatan tensi geopolitik antara
Amerika Serikat - Tiongkok

Rekomendasi
Investasi

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

NETRAL pada kelas
aset obligasi (jangka
menengah dan panjang)

NETRAL pada
investasi berbasis
Dolar Amerika Serikat

Tingkat volatilitas di pasar saham
menurun seiring dengan likuiditas
yang besar pada saat ini.

Kesepakan burden sharing antara
pemerintah dan Bank Indonesia
menurunkan risiko supply obligasi
pada semester-II tahun ini. Namun
masih tingginya kebutuhan
pendanaan pada tahun depan
memungkinkan kesepakatan
tersebut berlanjut. Real yield
Indonesia yang saat ini berada di
sekitar 5,5% cukup atraktif jika
dibandingkan dengan negara
emerging market lain.

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.
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Rekomendasi
Portofolio

Perkembangan penelitian pengembangan vaksin COVID-19 yang
positif memberikan harapan bahwa pandemi ini dapat segera
berakhir. Seiring dengan melimpahnya likuiditas, tingkat volatilitas
di pasar keuangan juga ikut menurun. Untuk profil risiko moderate
direkomendasikan untuk menetralkan komposisi portofolio. Begitu
pula dengan profil risiko growth direkomendasikan untuk
menyeimbangkan porsi seluruh kelas aset tanpa deviasi.
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Analisa
Valas
USD/IDR

Open: 14.615

High: 14.979

Low: 14.615

Close: 14.918

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23 September 2020 memutuskan untuk mempertahankan
suku bunga di 4%.
Beberapa analis serta ekonom global memproyeksikan sentiment yang positif untuk nilai tukar IDR
terhadap USD. Disahkannya RUU Omnibus Law and obat COVID-19 yang siap digunakan membawa
dampak positif terhadap IDR, sedangkan pergerakan USD cenderung tertekan mendekati pilpres.
Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14.500-15.000 selama bulan Oktober
2020.

AUD/USD

Open: 0,7373

High: 0,7413

Low: 0,7006

Close: 0,7160

Kondisi keuangan di Australia tetap akomodatif dan mendukung pemulihan ekonomi, walaupun
ketidakpastian mengenai penyebaran virus COVID-19 masih tinggi.
Pada RBA meeting 6 Oktober lalu, suku bunga Australia diputuskan tetap di 0,25%.
RBA berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan lapangan pekerjaan, upah dan bisnis di Australia
dengan secara nyata memberikan funding cost yang rendah dan memberikan kredit usaha.
Prioritas utama saat ini adalah untuk menekan angka pengangguran. Pada RBA meeting pun disebutkan
tidak akan ada kenaikan suku bunga hingga angka pekerja menunjukkan pertumbuhan; serta menjaga
tingkat inflasi di 2-3%. RBA terus mempertimbangkan bagaimana tambahan pelonggaran moneter dapat
mendukung pertumbuhan lapangan pekerjaan bersamaan dengan dibukanya kembali ekonomi.
Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,7000-0,7400 pada bulan Oktober
2020.

EUR/USD

Open: 1,1936

High: 1,2011

Low: 1,1612

Close: 1,1721

Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde berjanji untuk tidak mencabut dukungan moneter sampai
krisis virus korona selesai, memperkuat pesannya bahwa bank sentral dan otoritas fiskal harus bekerja
sama.
Sebagian besar ekonom mengharapkan bank sentral untuk meningkatkan stimulus dengan program
pembelian obligasi senilai EUR1,35 triliun (USD1,6 triliun) sebelum akhir tahun. Lagarde berbicara sehari
setelah dia dan kepala ekonom ECB Philip Lane meminta pemerintah untuk terus mendukung mereka; dan
berpesan kepada Presiden agar tidak membuat keputusan sepihak yang dapat menghambat kemajuan
sejauh ini.
Ada tanda-tanda bahwa ekonomi Zona Euro berangsur pulih sejak ekonomi dibuka kembali. Namun
penyebaran virus meningkat lagi sehingga memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan baru.
EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1600-1,1980 pada bulan Oktober 2020.
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Analisa
Valas
GBP/USD

Open: 1,3367

High: 1,3482

Low: 1,2675

Close: 1,2917

Para diplomat Uni Eropa mengatakan Brussel telah bersiap untuk melakukan negosiasi hingga
pertengahan November. Dengan pertimbangan daripada menghentikan pembicaraan di bulan Oktober
sesuai jadwal. Hal ini untuk menghindari kebuntuan skenario "tanpa kesepakatan" yang merusak masa
transisi Inggris.
Tidak ada perkembangan yang berarti pada putaran negosiasi awal Oktober lalu. Tiga masalah yang masih
menjadi perdebatan: hak menangkap ikan, jaminan persaingan yang sehat, dan cara untuk menyelesaikan
sengketa di masa depan. Namun para perwakilan cukup optimis kesepakatan tercapai.
Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2700-1,3240 pada bulan Oktober 2020.

USD/JPY

Open: 105,90

High: 106,55

Low: 104,00

Close: 105,45

Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda menyampaikan pada pidatonya bahwa kondisi ekonomi negara-negara di
kawasan Asia mulai membaik, meski belum pulih. Dibanding kawasan lain, Kuroda menyebut, penurunan
ekonomi Asia cukup moderat.
Kuroda optimistis, Jepang kemungkinan bisa bergerak menuju pemulihan yang moderat. Bank sentral
siap mempertahankan berbagai langkah untuk membantu dunia usaha menghadapi permasalahan
pendanaan. BoJ juga siap menambah dukungan moneter jika diperlukan untuk meredam pukulan
ekonomi dari krisis kesehatan.
Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 104,00-107,00 pada bulan Oktober 2020.

FX OUTLOOK*
Support-2

Support-1

Mata Uang

Resistance-1

Resistance-2

14.500

14.600

USD/IDR

14.900

15.000

0,7000

0,7100

AUD/USD

0,7300

0,7400

1,1600

1,1750

EUR/USD

1,1900

1,1980

1,2700

1,2800

GBP/USD

1,3000

1,3240

104,00

105,20

USD/JPY

106,40

107,00

*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.

Mastercard

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

