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Perbedaan pandangan atas prioritas proposal
stimulus dari Partai Republik dan Partai Demokrat
di Amerika Serikat menyebabkan belum terjadi
kesepakatan diantara kedua belah pihak.
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GREETINGS
Nasabah yang terhormat,
Angka kasus harian COVID-19 di AS dilaporkan mengalami
penurunan tren sejak awal Agustus. Perbaikan kasus harian
tersebut ikut menopang kenaikan indeks Dow Jones sebesar
7,6 persen sepanjang bulan Agustus dan membukukan kinerja
terbaik di bulan Agustus sejak 1984. Selain itu S&P 500 naik
7,01 persen yang mencatatkan kinerja bulan Agustus terbaik
sejak 1986.

Rustini Dewi
Director of Retail
& SME Business

Rilis data keuangan emiten di
Amerika Serikat berada di atas
ekspektasi, sektor kesehatan dan
teknologi mencatatkan hasil
kinerja yang cemerlang menguat
masing-masing 2,55% dan 11,83%
di dalam negeri Presiden Joko
Widodo menyampaikan tentang
RAPBN 2021 yang akan fokus
pada pemulihan ekonomi akibat
pandemi COVID-19.

Bulan Agustus juga menandakan akhir musim laporan
keuangan kuartal kedua di Amerika Serikat, dimana banyak
rilis data keuangan emiten yang berada di atas ekspektasi
analis yang cenderung konservatif. Sektor kesehatan dan
teknologi mencatatkan hasil kinerja yang cemerlang. Kedua
sektor tersebut menguat masing-masing sebesar 2,55 persen
dan 11,83 persen sepanjang bulan Agustus.
Negosiasi terkait paket bantuan tambahan untuk yang
terdampak pandemi terhenti di Amerika Serikat. Bantuan
tambahan untuk pengangguran di Amerika Serikat telah
berakhir pada akhir Juli lalu. Tanpa ada kesepakatan tersebut
para pengangguran di Amerika Serikat hanya akan mendapat
jumlah tunjangan normal.
Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang RAPBN 2021
yang akan fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi
dengan tetap melanjutkan reformasi di berbagai bidang.
Pada edisi kali ini kami akan membahas ketiga hal di atas,
mulai dari hasil laporan keuangan di Amerika Serikat,
perbedaan proposal antara Partai Republik dan Partai
Demokrat yang mengakibatkan belum tercapai kesepakatan
atas stimulus tambahan serta poin penting dari RAPBN 2021
untuk mendorong pemulihan ekonomi di tahun depan.
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
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020
mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen YoY,
yang merupakan pertumbuhan terendah sejak
kuartal I-1999.
Defisit transaksi berjalan Indonesia kuartal II-2020
tercatat sebesar 2,9 miliar Dollar Amerika Serikat
atau 1,2 persen dari PDB.
Federal Reserve mengumumkan pergeseran strategi
kebijakan dengan penargetan inflasi rata-rata pada
konferensi virtual Jackson Hole, yang mengkonfirmasikan bahwa kebijakan moneter akan tetap akomodatif.
Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat
Joe Biden menunjuk Senator California Kamala Harris
sebagai calon wakil presidennya. Harris menjadi
perempuan kulit hitam pertama sekaligus keturunan
Asia-Amerika pertama yang mendapat tiket untuk
bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden
Amerika Serikat.

Market
Outlook
Adanya peningkatan kasus harian COVID-19
setelah pembukaan kembali ekonomi di berbagai
negara meningkatkan risiko adanya penundaan
pembukaan ekonomi lanjutan bahkan penutupan
kembali.
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.

Sebagian besar rilis data ekonomi Amerika Serikat
terus menunjukkan pertumbuhan yang solid, dengan
kecepatan yang moderat di bulan Agustus. Data PMI
untuk manufaktur dan jasa sama-sama mengalahkan
ekspektasi dengan selisih yang lebar, dengan data
aktual yang dirilis masing-masing 53,6 dan 54,8.

Outlook Pasar Keuangan
Global dan Indonesia
Pasar Saham Indonesia: Netral

Pasar Saham Asia Pasifik: Netral

Pasar Saham Amerika Serikat: Netral
Pasar Obligasi: Netral
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AUGUST
IN NUMBER

Pasar saham mengungguli pasar obligasi
di bulan Agustus 2020
SAHAM

IDR

+1,73%
IHSG menguat

USD

OBLIGASI

-0,24%
Harga mid price FR083
(benchmark obligasi Rupiah 20 tahun) terkoreksi

+7,14%

-4,58%

Dow Jones Islamic Market
World Index menguat

Harga mid price INDON50
(benchmark obligasi denominasi
Dollar AS - 30 tahun) terkoreksi
Sumber: Bloomberg
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MARKET REVIEW
AUGUST 2020
GLOBAL REVIEW

DOMESTIC REVIEW

Chairman Federal Reserve Jerome Powell
meluncurkan pendekatan baru terkait
kebijakan moneter Amerika Serikat yang
akan membiarkan inflasi dan lapangan kerja
yang lebih tinggi untuk pemulihan ekonomi
Amerika Serikat serta kebijakan suku bunga
yang tetap rendah.
SENTIMEN POSITIF

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal
II-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32
persen YoY, yang merupakan pertumbuhan
terendah sejak kuartal I-1999. Angka ini
memburuk dari kuartal I-2020 yang
mencapai 2,97 persen dan kuartal II-2019
yang mencapai 5,05 persen.
SENTIMEN NEGATIF

Amerika Serikat dan Tiongkok menegaskan
kembali komitmen atas kesepakatan
dagang tahap pertama setelah perwakilan
dari kedua negara melakukan komunikasi
formal pertama sejak Mei 2020 melalui
panggilan telepon.
SENTIMEN POSITIF

Defisit transaksi berjalan kuartal II-2020

Presiden Donald Trump mengeluarkan
perintah eksekutif untuk memberikan
tambahan USD400 untuk tunjangan
pengangguran setelah Kongres gagal
sepakati paket bantuan baru COVID-19.
SENTIMEN POSITIF
Pejabat Gedung Putih dan kelompok Partai
Demokrat di DPR belum mencapai
kesepakatan
hingga
akhir
Agustus
mengenai paket bantuan ekonomi baru bagi
warga AS yang terdampak COVID-19.
SENTIMEN NEGATIF
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe
mengundurkan diri dari jabatannya karena
alasan kesehatan. Ia merupakan Perdana
Menteri dengan masa jabatan terlama di
Jepang.
NETRAL
Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai
Demokrat Joe Biden menunjuk Senator
California Kamala Harris sebagai calon wakil
presidennya. Harris menjadi perempuan
kulit hitam pertama sekaligus keturunan
Asia-Amerika pertamayang mendapat tiket
untuk
bertarung
dalam
kontestasi
pemilihan presiden AS.
NETRAL

tercatat sebesar 2,9 miliar Dollar Amerika

Serikat atau 1,2 persen dari PDB, lebih

rendah dari defisit pada kuartal sebelumnya

sebesar 3,7 miliar Dollar Amerika Serikat
atau 1,4 persen dari PDB.
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.
NETRAL
Bank Indonesia melonggarkan uang muka
untuk kendaraan ramah lingkungan, seperti
kendaraan tenaga listrik hingga ‘0’ persen
dari sebelumnya sebesar 5-10 persen.
NETRAL
Hingga akhir bulan Agustus, pemerintah
telah menerbitkan SBN Variable Rate senilai
Rp16,98 triliun yang diserap oleh Bank
Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan
burden sharing dalam rangka pembiayaan
program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN).
SENTIMEN POSITIF
Indonesia mendapatkan jaminan akan
memperoleh pasokan 290 juta sampai 340
juta dosis vaksin COVID-19 hingga akhir 2021
yang akan didapatkan dari hasil kerjasama
dengan Tiongkok dan Uni Emirat Arab.
Sementara vaksin Merah Putih ditargetkan
akan selesai pada pertengahan 2021.
SENTIMEN POSITIF
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KINERJA VS ESTIMASI EPS KUARTAL II-2020 EMITEN S&P 500
Bulan Agustus menandakan berakhirnya musim laporan keuangan di Amerika Serikat. Dari emiten yang telah
melaporkan laporan keuangan kuartal II-2020, 84% melaporkan realisasi laba per lembar saham atau earnings per
share (EPS) berada di atas perkiraan EPS rata-rata, 2% melaporan realisasi EPS yang sama dengan perkiraan dan 14%
melaporkan realisasi EPS di bawah rata-rata. Sektor teknologi mencatat presentase tertinggi sebesar 94% disusul
oleh sektor material dan kesehatan yang masing-masing sebesar 93% dan 92%. Secara agregat, emiten S&P 500
mencatatkan laba 23,1% di atas ekspektasi.
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JURANG ANTARA PROPOSAL STIMULUS
PARTAI REPUBLIK DAN DEMOKRAT
Hingga akhir bulan Agustus, Senat Amerika Serikat yang dikuasai oleh Partai Republik dan DPR Amerika Serikat
yang dikuasai oleh Partai Demokrat belum mencapai kesepakatan dalam paket bantuan stimulus lanjutan atas
pandemi COVID-19. Padahal salah satu bantuannya yakni tunjangan tambahan pengangguran senilai USD600 per
minggu telah habis masa berlakunya pada akhir bulan Juli, sehingga memaksa Presiden Donald Trump untuk
mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperpanjang tunjangan.
Perbedaan Proposal Paket Stimulus Tambahan Pandemi di Amerika Serikat
Proposal
Partai Republik
USD1,1 triliun
Bantuan usaha kecil
Bantuan lain

USD200 miliar

USD1.010 miliar

81

Keringanan pajak bisnis

203

346

300

293

Kesehatan

111

277

Tunjangan pengangguran

110

274

Bantuan negara bagian
dan lokal

105

256

18

USD0 miliar

627

Dana bantuan tunai

Jaring pengaman sosial
dan pemotongan pajak lainnya

Proposal
Partai Demokrat
USD3,4 triliun

Telah disetujui
USD3,2 triliun

83

302
36
436
382
437
1.118
736

Sumber: The New York Times

Partai Republik mengusulkan lebih banyak dana untuk program pinjaman Perlindungan Gaji, dan dua program
pinjaman lainnya untuk usaha kecil. Demokrat tidak mengajukan tambahan progam dana pinjaman.
Kedua partai mengajukan bantuan langsung tunai tahap kedua. Namun proposal Demokrat lebih besar, dengan
meningkatkan alokasi untuk tanggungan menjadi USD1.200 dari USD500 dan melonggarkan aturan untuk
memungkinkan imigran tidak berdokumen dapat menerima bantuan.
Demokrat ingin memperpanjang tunjangan pengangguran USD600 per minggu, sementara Partai Republik
ingin memangkasnya.
Demokrat mengalokasikan USD1 triliun untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Partai Republik
sepenuhnya meninggalkan mereka.
Demokrat mengajukan ratusan miliar dolar prioritas pengeluaran untuk program jaring pengaman sosial dan
menyerukan penghapusan sementara batas pengurangan pajak negara bagian dan local yang terutama
mempengaruhi negara bagian demokrat.
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RAPBN 2021: KESEIMBANGAN ANTARA PEMULIHAN DAN REFORMASI
Pemerintah telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 dengan mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” dan fokus kepada empat aspek utama.
Pemerintah membuat asumsi makro yang cukup konservatif dengan target pertumbuhan antara 4,5 hingga 5,5%
pada tahun 2021, dengan konsumsi dan investasi yang diharapkan akan menjadi motor pertumbuhan, seiring
dengan pembukaan kembali ekonomi dan perbaikan iklim investasi dengan kemungkinan disahkannya Omnibus
Law.

4 FOKUS UTAMA RAPBN 2021

1

2
Mendorong
reformasi
struktural untuk
meningkatkan
produktivitas,
inovasi, dan daya
saing ekonomi

Mempercepat
pemulihan
ekonomi nasional
akibat pandemi
COVID-19

4

3
Mempercepat
transformasi
ekonomi menuju
era digital

Pemanfaatan
dan antisipasi
perubahan
demografi

Sumber: Kementerian Keuangan

Asumsi Makro RAPBN 2021
2017

2018

2019

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Pertumbuhan
ekonomi (%)

5,1

5,2

Inflasi (%)

3,6

Nilai tukar
(Rp/USD)
SPN 3 bulan (%)

2020

2021

Awal

Outlook

5,0

5,3

-1,1 s/d 0,2

4,5 s/d 5,5

3,1

2,7

3,1

2,0 s/d 4,0

3,0

13.384

14.247

14.141

14.400

14.500 - 14.800

14.600

5,0

5,0

5,6

5,4

3,0 - 4,-

Yield SUN
10 tahun (%)

RAPBN

7,29

Harga minyak
(USD/barel)

51,2

67,5

62,4

63

35 - 40

45

Lifting minyak
(ribu barel/hari)

804

778

746

755

705

705

Lifting gas (ribu
barel/hari)

1.142

1.145

1.060

1.191

992

1.007

Sumber: Kementerian Keuangan
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INFRASTRUKTUR KEMBALI BERPERAN
DALAM PENGELUARAN PEMERINTAH
Anggaran infrastruktur pada RAPBN 2021 meningkat dengan besaran yang hampir sama dengan anggaran pada
tahun 2019, setelah pada tahun ini anggaran infrastruktur dipotong untuk penanganan pandemi COVID-19.
Anggaran infrastruktur mencapai Rp414 triliun atau setara dengan 2,3% PDB. Pemerintah pusat akan mendapatkan
porsi anggaran infrastruktur yang lebih besar dibandingkan daerah, berbeda dengan APBN pada tahun 2019 dan
2020.
Anggaran Infrastruktur Indonesia 2005-2021 (triliun Rupiah)
450
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414

317
281

250
200
146
94

2010

59

103
77

156

178

114

Sumber: Kementerian Keuangan
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WHAT
TO WATCH
Perkembangan negosiasi tambahan paket
stimulus di Amerika Serikat yang sempat tertunda
pada bulan Agustus.
Perkembangan pengembangan vaksin COVID-19.
Perkembangan hasil survei pemilu di Amerika
Serikat.
Perkembangan pembahasan Omnibus Law oleh
DPR.
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: 14.605

High: 14.875

Low: 14.465

Close: 14.563

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Agustus 2020 memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga di 4%.
Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia pada periode April-Juni 2020 surplus USD9,2
miliar. Surplus ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal kedua tahun 2011 atau sembilan tahun silam.
Defisit transaksi berjalan sebesar USD2,9 miliar atau setara 1,2% dari produk domestik bruto (PDB),
membaik dari kuartal sebelumnya 1,4% dari PDB. Defisit di kuartal II-2020 menjadi yang paling buruk sejak
kuartal I-2017. Membaiknya defisit transaksi berjalan menjadi kabar bagus bagi perekonomian Indonesia.
Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14.400-15.000 selama bulan September
2020.

AUD/USD

Open: 0,7142

High: 0,7413

Low: 0,7109

Close: 0,7404

Australia tercatat masuk ke dalam resesi pada kuartal II 2020 yang dimana merupakan resesi ekonomi
pertama Australia dalam 30 tahun terakhir.
Biro Statistik Australia melaporkan produk domestik bruto (PDB) -7% pada kuartal II 2020. Sebelumnya,
ekonomi Australia -0,3% pada kuartal I 2020.
Meski demikian, Pemerintah Australia beberapa kali mempertimbangkan perpanjangan masa karantina
wilayah, setelah laporan terbaru menyebut jumlah korban meninggal karena COVID-19 sudah melebihi 650
orang.
Sudah ada 41 kasus kematian akibat COVID-19 pada 31/8/2020, jumlah kematian harian tertinggi sejak awal
pandemi.
Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,7200-0,7400 pada bulan September
2020.

EUR/USD

Open: 1,1776

High: 1,1997

Low: 1,1711

Close: 1,1989

Euro melemah sekitar 1,5% sejak menembus USD1,20 untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun,
level psikologis utama. Financial Times kemudian melaporkan bahwa pembuat kebijakan khawatir
kenaikannya akan membebani ekspor dan menurunkan harga.
Beberapa analis ABN Amro melihat EUR potensi untuk melemah terlebih dahulu ke level 1,15 pada akhir
September dan para short term investor sepertinya akan profit taking pada posisi short sell mereka di level
1,1750
PMI jasa Jerman bulan Agustus direvisi naik menjadi 52,5 dari perkiraan awal 50,8. Setimen positif datang
dari harapan akan stimulus Amerika Serikat lebih lanjut dan kemajuan vaksin virus corona, dengan 76
negara kini berkomitmen pada program “COVAX” Organisasi Kesehatan Dunia untuk mendistribusikan
vaksin secara merata saat tersedia.
EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1700–1,2000 pada bulan September 2020.
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ANALISA
VALAS
GBP/USD

Open: 1,3084

High: 1,3413

Low: 1,3005

Close: 1,3408

BoE pada Agustus lalu memutuskan mempertahankan semua kebijakan moneternya. Suku bunga tetap
dipertahankan 0,1%, sementara program pembelian aset (quantitative easing) sebesar GBP745 miliar.
Pada bulan Juni, BoE sudah menambah QE sebesar GBP100 miliar. BoE juga lebih optimis mengenai
perekonomian di tahun ini, produk domestik bruto (PDB) diprediksi "hanya" berkontraksi 9,5% di tahun
ini, lebih baik dari prediksi sebelumnya negatif 14%. Di tahun depan PDB diramal kan tumbuh 9%
sementara di 2022 3,5%.
Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1.2450 - 1.3350 pada bulan September 2020.

USD/JPY

Open: 105.85

High: 107.05

Low: 105.10

Close: 105.68

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya
karena alasan kesehatan dan tak mau penyakitnya mengganggu pekerjaan.
Partai yang berkuasa di Jepang akan memilih pengganti Perdana Menteri Shinzo Abe sekitar 15
September 2020.
Ekonomi menyusut -7,8% pada kuartal II 2020 dalam basis kuartalan atau berkontraksi 27,8% pada laju
tahunan (YoY) sebagaimana dilaporkan Kantor Kabinet, pada 17 Agustus 2020. Sejak pencabutan status
darurat nasional, ekonomi Jepang masuk ke new normal seperti negara lain. Masyarakat sudah boleh
kembali beraktivitas tetapi tetap ada batasan protokol kesehatan. Perlahan tetapi pasti, roda ekonomi
Jepang yang sempat berhenti berputar kembali bergerak. Sejumlah data ekonomi memberi konfirmasi
bahwa terjadi pemulihan.
Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 105,00-107,00 pada bulan September
2020.

FX OUTLOOK*
Support-2

Support-1

Mata Uang

Resistance-1

Resistance-2

14.400

14.600

USD/IDR

14.900

15.000

0,7200

0,7300

AUD/USD

0,7350

0,7400

1,1700

1,1850

EUR/USD

1,1950

1,2000

1,2450

1,2700

GBP/USD

1,3050

1,3350

105,00

106,00

USD/JPY

106,50

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.
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