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15 negara Asia-Pasifik menandatangani
kesepakatan perdagangan yang akan menjadikan
blok perdagangan terbesar di dunia.
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Greetings

Nasabah yang terhormat,
Pasar saham global dan domestik menguat di bulan
November berkat serangkaian berita positif seputar
pemilu di Amerika Serikat dan vaksin. Hasil pemilu
Amerika Serikat yang diperkirakan akan menciptakan
kondisi Kongres yang terpecah ditafsirkan oleh
investor sebagai lingkungan yang produktif untuk
bisnis.

Rustini Dewi
Director of Retail
& SME Business

Lima belas negara Asia Pasifik
menandatangani perjanjian
perdagangan yang disebut
dengan Regional Comprehensive
Economic Partnership atau
RCEP yang merupakan blok
perdagangan terbesar untuk
membantu pemulihan ekonomi
pasca pandemi COVID-19.

Pasar saham mendapat dorongan untuk naik lebih
tinggi setelah berita hasil uji coba vaksin COVID-19
tahap ketiga yang positif dan mencapai efektifitas 90%
untuk menangkal virus COVID-19 yang meningkatkan
harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan
kegiatan sosial ekonomi akan kembali normal seperti
sebelum pandemi terjadi. Kedua berita tersebut
membuat
suasana
risk-on
di
pasar
serta
menghilangkan kekhawatiran mengenai prospek
ekonomi jangka pendek.
Pada bulan November lima belas negara Asia Pasifik
menandatangani perjanjian perdagangan yang
disebut dengan Regional Comprehensive Economic
Partnership atau RCEP. Dalam edisi kali ini kami
mencoba mengulas mengenai RCEP yang merupakan
blok perdagangan terbesar yang pernah dibentuk dan
keuntungannya
bagi
negara
anggota
untuk
membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi
COVID-19.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut
mengenai strategi dan rekomendasi produk-produk
investasi, Anda dapat menghubungi Relationship
Manager Kami di cabang terdekat.

Market Perspective - Wealth Management Newsletter
Desember 2020

02

Summary
Market
Review
Joe Biden menjadi Presiden Amerika
Serikat terpilih setelah, hingga akhir
November, mengantongi 306 suara
electoral college dibandingkan 232 suara
yang dikumpulkan Presiden Donald
Trump.
Perusahaan farmasi Amerika Serikat,
Pfizer yang bekerja sama dengan
BioNTech mengumumkan vaksin Corona
yang dikembangkan efektif 90% ampuh
untuk mencegah virus COVID-19
Moderna mengklaim vaksin Corona yang
dikembangkan hampir 95 persen efektif
melindungi dari COVID-19 dan berencana
akan
mengajukan
permohonan
penggunaan darurat ke otoritas terkait.
Vaksin virus Corona yang dikembangkan
Universitas Oxford dan AstraZeneca
dapat mencegah hingga 90% COVID-19.
Indonesia mencatat surplus neraca
transaksi berjalan sebesar 1 miliar Dollar
Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB pada
kuartal III 2020. Surplus ini menjadi
pertama kalinya setelah sembilan tahun
menderita defisit.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
memutuskan untuk menurunkan suku
bunga acuan Bank Indonesia 7-Days
Reverse Repo Rate sebesar 25 bps
menjadi 3,75%.

Market
Outlook
Kejelasan pemenang hasil pemilu di Amerika
Serikat baik presiden, senat maupun DPR
dapat memberikan kepastian kondisi politik.
Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 dapat
memberikan risiko adanya penutupan
wilayah dan penghentian kegiatan bisnis dan
ekonomi.
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.

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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November
In Number

Pasar saham mengungguli pasar obligasi
di bulan November 2020
SAHAM

IDR

+9,44%
IHSG menguat

USD

OBLIGASI

+3,56%
Harga mid price FR083
(benchmark obligasi Rupiah 20 tahun) terapresiasi

+12,49%

+4,18%

FTSE Shariah Asia Pacific
ex. Japan Index menguat

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

Sumber: Bloomberg
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Market Review
November 2020
GLOBAL REVIEW

DOMESTIC REVIEW

Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo telah menandatangani

terpilih setelah, hingga akhir November,

Rancangan

mengantongi 306 suara electoral college

sehingga

dibandingkan 232 suara yang dikumpulkan

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Presiden Donad Trump.
SENTIMEN POSITIF

Undang-Undang
resmi

menjadi

Cipta

Kerja

Undang-Undang

SENTIMEN POSITIF
PDB

Indonesia

pada

kuartal

III-2020

Perusahaan farmasi Amerika Serikat, Pfizer

mengalami kontraksi sebesar minus 3,49%

yang

YoY. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia

bekerja

sama

mengumumkan

dengan

vaksin

BioNTech

Corona

yang

dikembangkan efektif 90% ampuh untuk

tumbuh 5,05% dibandingkan kuartal II-2020.
NETRAL

mencegah virus COVID-19.
SENTIMEN POSITIF

Cadangan devisa Indonesia menurun pada
bulan Oktober menjadi USD133,7 miliar dari

Moderna mengklaim vaksin Corona yang
dikembangkan

hampir

95%

efektif

USD135,1 miliar.
NETRAL

melindungi dari COVID-19 dan berencana
akan mengajukan permohonan penggunaan

Indonesia

darurat ke otoritas terkait.

perdagangan sebesar USD3,61 miliar pada

SENTIMEN POSITIF

mencatatkan

surplus

neraca

Oktober 2020 yang merupakan bulan keenam
berturut-turut mencatatkan surplus.

Vaksin virus Corona yang dikembangkan

SENTIMEN POSITIF

Universitas Oxford dan AstraZeneca dapat
mencegah

hingga

SENTIMEN POSITIF

90%

COVID-19.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat
telah menandatangani Nota Kesepahaman
atau Memorandum of Understanding (MoU)

Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden

mengenai

memilih mantan Gubernur The Fed Janet

perdagangan senilai USD750 juta.

Yellen sebagai kandidat Menteri Keuangan.
SENTIMEN POSITIF

pendanaan

infrastruktur

dan

SENTIMEN POSITIF

Indonesia mencatat surplus neraca transaksi
Lima belas negara menandatangani blok

berjalan sebesar 1 miliar Dolar AS atau 0,4%

perdagangan terbesar di dunia, Regional

dari PDB pada kuartal III 2020. Surplus ini

Comprehensive

menjadi pertama kalinya setelah sembilan

Economic

Partnership

(RCEP), yang mencakup hampir sepertiga
dari ekonomi global.

SENTIMEN POSITIF

tahun menderita defisit.
SENTIMEN POSITIF
Rapat

Dewan

Gubernur

Bank

Indonesia

memutuskan untuk menurunkan suku bunga
acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo
Rate sebesar 25 bps menjadi 3,75%.
SENTIMEN POSITIF
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BLOK PERDAGANGAN TERBESAR DI DUNIA
Lima belas negara yang mencakup kawasan Asia-Pasifik pada pertengahan November lalu telah menandatangani
perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),
yang menciptakan blok perdagangan terbesar di dunia yang berjanji membantu mempercepat pertumbuhan para
anggotanya pasca pandemi. Ke-15 negara tersebut adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia
Baru, beserta 10 negara anggota ASEAN. RCEP akan berlaku setidaknya setelah enam negara ASEAN dan tiga negara
non-ASEAN meratifikasinya.

Jalan panjang membentuk blok perdagangan terbesar di dunia

2012
Dalam
perjalanan

tahun pertama kali
kesepakatan RCEP diusulkan

8

tahun telah
melalui

46

19

pertemuan
negosiasi

pertemuan
tingkat Menteri

3

pertemuan pemimpin
tingkat tinggi

Setelah resmi diusulkan pada tahun 2012, kemajuan RCEP sangat lambat pada tahun-tahun awal, namun
pembahasan mendapatkan momentum setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun
2017 yang mengedepankan proteksionisme, sehingga pemerintah dari negara yang berpartisipasi lebih termotivasi
untuk mempromosikan perdagangan bebas. Pada awalnya India terlibat dalam negosiasi, namun mundur pada
tahun lalu karena tidak bersedia membuka sektor pertanian dan sektor utama lainnya.

Kerangka kesepakatan perdagangan utama kawasan Asia-Pasifik
Mundur

CPTPP

Chile

Kanada

Selandia Baru

Australia

Jepang

India
RCEP

Peru

Amerika
Serikat
Mundur

Mexico

Inggris

Vietnam

Malaysia

Singapura

Brunei

Indonesia

Filipina

Thailand

Laos

Korea
Selatan

Myanmar

Kamboja

ASEAN

Tiongkok

Bergabung?

Sumber: Nikkei Asia
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RCEP menjadikan kesepakatan perdagangan multilateral kedua terbesar untuk kawasan Asia, setelah Perjanjian
Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership (CPTPP) versi 11 anggota TPP yang dibuat setelah Amerika Serikat yang dipimpin oleh
Donald Trump menarik diri. Tujuh dari lima belas anggota RCEP juga merupakan anggota CPTPP. RCEP
menyumbang sekitar 30% dari PDB dan populasi dunia.

Perbandingan RCEP Dengan Kesepakatan Perdagangan Lainnya (2019)
RCEP
Populasi (miliar)

RCEP + India

CPTPP

CPTPP+US

USMCA

2.303,0

3.669,0

507,9

837,0

494,1

29,9

47,6

6,6

10,9

6,4

25,9

28,8

11,3

32,7

24,4

29,6

32,9

12,9

37,3

27,9

11.254

7.845

22.167

39.059

49.444

5,48

5,81

2,94

4,58

2,55

29,0

30,7

15,5

24,2

13,5

4,96

5,44

2,85

5,42

4,41

Total Impor (% impor dunia)

25,7

28,3

14,8

28,1

22,9

Total perdagangan (triliun Dolar AS)

10,44

11,25

5,79

10,00

6,05

27,3

29,4

15,2

26,2

15,8

5,6

6,0

1,7

3,7

2,4

42,8

45,8

13,5

30,5

19,7

Populasi (% populasi dunia)
PDB (triliun Dolar AS)
PDB (% PDB dunia)
PDB per kapita (Dolar AS)
Total ekspor (triliun Dolar AS)
Total ekspor (% ekspor dunia)
Total impor (triliun Dolar AS)

Total Perdagangan (% perdagangan dunia)
Nilai tambah manufaktur (triliun Dolar AS)
Nilai tambah manufaktur (% output dunia)

Sumber: Macrobond, UOB Global Economics & Markets Research
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RCEP DAN EKONOMI SIRKULASI GANDA TIONGKOK
Istilah ekonomi sirkulasi ganda atau dual circulation economy pertama kali diperkenalkan pada pertemuan Politburo,
25 anggota pembuat kebijakan Tiongkok, pada pertengahan Mei. Pada sidang pleno kelima Komite Sentral ke-19
Partai Komunis Tiongkok (CPC) Oktober lalu, ekonomi sirkulasi ganda dibahas dan dimasukkan ke dalam rencana
lima tahun ke-14 Tiongkok untuk tahun 2021-2025. Istilah tersebut juga telah muncul dalam berbagai diskusi
ekonomi di seluruh Tiongkok, yang menandakan potensi perubahan paradigma dalam ekonomi Tiongkok.
Konsep tersebut memiliki dua komponen yang sama kuatnya yakni sirkulasi internal dan sirkulasi eksternal. Sirkulasi
internal mengacu pada kegiatan ekonomi domestik dan sirkulasi eksternal berkaitan dengan hubungan ekonomi
Tiongkok dengan dunia luar.
Ini menandakan bahwa Tiongkok ingin mengurangi peran perdagangan internasional dalam ekonominya dan
memperkuat ekonomi domestiknya. Namun bukan berarti Tiongkok akan mengisolasi dirinya dari seluruh dunia.
Karena Tiongkok sadar bahwa telah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari keterbukaan dalam empat dekade
terakhir dan akan terus menempuh jalan tersebut.
Ekonom Tiongkok percaya bahwa negaranya harus menyambut lebih banyak investasi asing, memperkuat Belt and
Road Initiative, menegosiasikan lebih banyak perjanjian perdagangan bebas, dan memanfaatkan zona perdagangan
bebas dan pelabuhannya untuk memperkuat ketahanan ekonominya.
Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, perdagangan barang dagangan Tiongkok dengan anggota RCEP sudah
cukup besar. Sebagai sebuah blok perdagangan, RCEP adalah mitra dagang terbesar Tiongkok yang menyumbang
lebih dari 32% dari total perdagangan Tiongkok. Ini jauh di atas pangsa ASEAN sebesar 15%. Selain itu, Belt & Road
Initiative juga akan semakin mengakar dengan selesainya RCEP, karena banyak negara anggota juga terhubung
melalui inisiatif tersebut.

Tiongkok sudah memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan negara RCEP lainnya
40

%

35
30
25
20
15
10
5
0

Australia

Myanmar

Laos

Korea
Selatan

Selandia
Baru

Vietnam

Jepang

Porsi perdagangan dengan Tiongkok (%)

Filipina

Malaysia Kamboja

Indonesia Thailand Singapura

Brunei
Darussalam

Porsi perdagangan dengan AS (%)
Sumber: Bloomberg, Maybank FX Research & Strategy
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PEMIMPIN PERLOMBAAN VAKSIN COVID-19
Dari banyak perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19, empat diantaranya telah
menyatakan bahwa vaksin mereka efektif hingga 90% untuk mencegah virus COVID-19. Berikut adalah
perbandingannya.

Perusahaan

Tipe

Dosis

Jumlah hari
antar dosis

Efektivitas*

Penyimpanan

Harga per
dosis (USD)

Oxford
UniversityAstraZeneca
Inggris

VIRAL VECTOR

28

62-90%

Suhu lemari
es biasa

4

Moderna
Amerika
Serikat

RNA

28

95%

-20°C
Hingga
6 bulan

25-37

PfizerBioNTech
Amerika
Serikat /
Jerman

RNA

28

95%

-70°C

20

Gamaleya
(Sputnik V)
Rusia

VIRAL VECTOR

21

95%

Suhu lemari es
biasa

10

Sinopharm
Tiongkok

VIRUS YANG
TIDAK AKTIF

14-21

-

Suhu lemari es
biasa

76

Sinovac
Tiongkok

VIRUS YANG
TIDAK AKTIF

14

-

Suhu lemari es
biasa

14-30

(virus yang
dimodifikasi
secara genetik)

(bagian dari kode
genetik virus)

* Berdasarkan hasil uji coba pendahuluan
Sumber: WHO, Strait Times, BBC
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What
to Watch
Kelanjutan stimulus tambahan di Amerika Serikat pasca
pemilu.
Pembentukan kabinet presiden terpilih Amerika Serikat.
Perkembangan peraturan turunan undang-undang Cipta
Kerja.
Perkembangan pengembangan vaksin COVID-19 .

Rekomendasi
Investasi

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

NETRAL pada kelas
aset obligasi (jangka
menengah dan panjang)

Hasil pemilu presiden di Amerika
Serikat serta perkembangan positif
atas pengembangan vaksin
COVID-19 menurunkan
ketidakpastian politik serta
memberikan harapan pembukaan
ekonomi yang lebih luas.

Pemotongan suku bunga acuan
oleh Bank Indonesia pada bulan
November memperkecil
kemungkinan pemotongan suku
bunga lanjutan pada akhir tahun
ini. Namun real yield Indonesia
yang saat ini berada di sekitar 4,6%
masih cukup atraktif jika
dibandingkan dengan negara
emerging market lain.

OVERWEIGHT pada
investasi kelas aset
saham berbasis Dolar AS
Kemenangan Joe Biden sebagai
Presiden Amerika Serikat akan
memberikan angin segar
terhadap hubungan dagang
internasional. Data ekonomi
Tiongkok yang terus membaik
menunjukkan bahwa Tiongkok
telah berhasil mengendalikan
pandemi dan ekonomi negara
tersebut mulai pulih.
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Rekomendasi
Portofolio

Efektifitas vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh beberapa
perusahaan farmasi hingga mencapai lebih dari 90% memberikan
harapan bahwa pandemi ini dapat segera berakhir dan ekonomi akan
dibuka lebih luas. Selain itu, hasil pemilu di Amerika Serikat yang lebih
jelas juga menurunkan risiko ketidakpastian politik di tengah
melimpahnya likuiditas yang berdampak positif kepada penurunan
volatilitas di pasar keuangan. 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.
CONSERVATIVE

CONSERVATIVE
Equity
5%

Equity

Fixed
Income
35%

Money
Market
60%

Fixed
Income
Money
Market

Equity
10%

5%
0%

0%

10%

MODERATE

MODERATE
Equity

Money
Market
55%

Fixed
Income
30%

Fixed
Income
Money
Market

BALANCED

0%

Money
Market
35%

Fixed
Income
35%

-5%
0%

BALANCED

Money
Market
20%
Equity
60%

Fixed
Income
20%

-5%
0%

Equity

10%

Money
Market
30%

Fixed
Income
35%

GROWTH

5%

Fixed
Income
Money
Market

Equity
35%

0%

-10%

GROWTH

10%

5%

Fixed
Income
Money
Market

Money
Market
50%

Fixed
Income
30%

Equity

Equity
30%

Equity
20%

5%

-10%

Money
Market
15%

0%

Fixed
Income
20%

-5%
0%

-10%

10%

HIGH GROWTH

Equity
65%

HIGH GROWTH

Money
Market
10%

Equity
80%

Money
Market
55%

Fixed
Income
35%

-5%

-10%

Equity
15%

Fixed
Income
10%

10

Equity
Fixed
Income
Money
Market
-10%

Money
Market
5%

5%

Fixed
Income
10%

0%
-5%
0%

10%

Equity
85%
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Analisa
Valas
USD/IDR

Open: 14.718

High: 14.718

Low: 14.015

Close: 14.128

Pada November 2020 lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas tingkat suku bunga acuan atau
7-Days Reverse Repo Rate/7DRRR menjadi 3,75%.
Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%-5,8% pada 2021.
Sejumlah indikator tersebut meliputi kinerja ekspor yang mulai membaik. Pada Oktober 2020, nilai ekspor
mencapai USD14,39 miliar atau naik 3,09% dari USD13,96 miliar pada September 2020.
Pemerintah masih akan memberikan stimulus lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar
Rp372,3 triliun. Diyakini distribusi dana PEN bisa mendorong konsumsi masyarakat sehingga bisa memperbaiki
kinerja pertumbuhan.
Diperkirakan USD/IDR akan cenderung bergerak dengan rentang 14.000 – 14.300 selama bulan Desember
2020.

AUD/USD

Open: 0,7021

High: 0,7407

Low: 0,6991

Close: 0,7341

Hubungan Australia dan Tiongkok memburuk sejak Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison
menyerukan penyelidikan Internasional tentang asal-usul pandemi virus Corona pada April. Beijing menilai hal
itu sebagai langkah manipulasi politik.
Tiongkok kemudian mematok tarif hingga 212% untuk produk wine asal Australia.
Tiongkok juga menangguhkan impor daging sapi dari Australia. Tiongkok sendiri telah melarang impor dari 5
pemasok daging Australia lainnya sepanjang tahun 2020, dengan alasan yang mencakup masalah pelabelan
dan sertifikat kesehatan.
Diperkirakan AUD/USD akan cenderung bergerak dengan rentang 0,7200 – 0,7550 pada bulan Desember
2020.

EUR/USD

Open: 1,1647

High: 1,2003

Low: 1,1640

Close: 1,1646

Negosiasi Brexit sulit mencapai kesepakatan dalam 3 hal, yaitu: lintas perdagangan, perikanan, dan tata kelola
atas kesepakatan apapun.
Pembicaraan juga cukup panjang tentang bagaimana aturan bantuan negara Inggris akan diatur.
Uni Eropa ingin dapat menghukum setiap pelanggaran kesepakatan oleh Inggris dengan pembalasan di bidang
lain - sesuatu yang sejauh ini ditolak Inggris.
Ekonom mengharapkan European Central Bank (ECB) untuk meningkatkan dan memperpanjang program
pembelian obligasi pandemi.
EUR/USD akan cenderung bergerak dalam rentang 1,1700 – 1,2280 pada bulan Desember 2020.
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Analisa
Valas
GBP/USD

Open: 1,2922

High: 1,3400

Low: 1,2854

Close: 1,3322

Volatilitas pergerakan Great Britain Pound (GBP) cukup tinggi pada bulan Desember kemarin seiring dengan
harapan tercapainya kesepakatan pada Brexit.
Inggris juga menjadi negara yang akan cukup terdepan dalam penyediaan vaksin COVID-19 kepada publik.
Dengan demikian investor melihat sentiment positif akan perekonomian Inggris membaik lebih cepat
dibandingkan negara lainnya
Kekhawatiran Inggris paska Brexit tetap membayangi pergerakan GBP.
Diperkirakan GBP/USD akan bergerak dalam rentang 1,2730 – 1,3500 pada bulan Desember 2020.

USD/JPY

Open: 104,49

High: 105,68

Low: 103,18

Close: 104,32

Pemerintah Jepang mengeluarkan paket stimulus dengan total nilai JPY73,6 triliun atau setara dengan
US$707 miliar.
Selain paket stimulus, pemerintah Jepang juga menyiapkan sejumlah langkah fiskal lain seperti pinjaman,
investasi dan pengeluaran sekitar JPY40 triliun. Anggaran paket stimulus menunjukkan bahwa sebagian
belanja akan dibiayai oleh JPY19,2 triliun dari anggaran tambahan ketiga.
Diperkirakan USD/JPY akan cenderung bergerak dengan rentang 102,40 – 107,00 pada bulan Desember 2020.

FX OUTLOOK*
Support-2

Support-1

Mata Uang

Resistance-1

Resistance-2

14.000

14.100

USD/IDR

14.200

14.300

0,7200

0,7370

AUD/USD

0,7500

0,7550

1.1700

1,2000

EUR/USD

1,2200

1,2280

1,2730

1,3080

GBP/USD

1,3220

1,3500

102,40

103,50

USD/JPY

106,00

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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