
LAPORAN BULANAN: SEPTEMBER 2019

Komentar Manajer Investasi: 
Waiting for Better Macro

Melihat indikator multi-aset kami untuk menilai

positioning di pasar Indonesia, skor tetap tidak berubah

pada 2,0 (0-4; negatif, sedikit negatif, netral, sedikit

positif, dan positif) pada akhir Agustus 2019. Dalam

aspek likuiditas, terdapat risiko tinggi kerentanan mata

uang dalam menghadapi sikap The Fed yang kurang

dovish, sehingga menciptakan lebih banyak

ketidakpastian mengingat eskalasi risiko perang

perdagangan yang juga telah meningkatkan risiko

sistemik negatif untuk mata uang Asia.

Secara makro, belum ada perbaikan material karena

data ekonomi cyclical tetap menunjuk ke pelemahan

ekonomi global yang berlanjut. Meskipun demikian,

terdapat sedikit peningkatan dalam data Cina yang

memberikan harapan positif untuk aset berisiko. Selain

itu, undang-undang yang disetujui untuk menghindari

Brexit tanpa persetujuan serta sikap positif baru-baru ini

dari AS dan Cina pada konsesi tarif yang akan datang

pada peringatan 70 tahun Cina, akan sedikit positif

untuk aset berisiko. Dalam hal ini, investor mulai

memersepsikan risiko geopolitik yang lebih sedikit dan

bersedia mengambil risiko yang lebih besar.

Namun, hal itu tidak mengubah pandangan ekonomi

global yang telah meredup dan diperburuk oleh perang

perdagangan AS-Cina. Investor memosisikan diri untuk

perang dagang yang berkepanjangan dan tidak

mengharapkan resolusi dalam jangka pendek. Dalam hal

ini, pergeseran baru-baru ini dari safe-haven ke aset

berisiko lebih karena alasan yang telah disebutkan

sebelumnya dan posisi yang terlalu padat oleh investor

pada obligasi pemerintah AS dan emas sebagai refleksi

dari kekhawatiran resesi yang prematur.

Oleh karena itu, kami mulai melakukan perdagangan

taktis dengan berbagai nama proxy-laggard (bank dan

properti) dan mengurangi nama-nama yang berkinerja

baik di bulan lalu (barang konsumsi dan produk

industrial). Meskipun secara struktural kami menyukai

perusahaan telekomunikasi, produk industrial, dan

kawasan industri karena faktor risiko idiosyncratic. Di

sisi lain, perbaikan makro lebih lanjut seperti pemulihan

harga komoditas industri yang berkelanjutan serta

dikatalisasi oleh stimulus Cina yang lebih besar,

diperlukan untuk mempertahankan risk-on mode yang

dapat meningkatkan skor pasar kami menjadi 3-4. Di

dalam negeri, investor sedang menunggu kejelasan lebih

lanjut mengenai rencana pemotongan pajak perusahaan. Data per 11 September 2019
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YTD 1M 3M 1Y

IHSG (ID) +3.03 +1.59 +1.20 +9.45

IDX30 (ID) +1.34 +1.05 -0.58 +8.71

LQ45 (ID) +2.02 +1.16 +0.02 +8.76

Jakarta Islamic Index (ID) +3.07 +3.97 +4.69 +10.72

Indonesia Sharia Index (ID) +5.55 +4.04 +5.55 +12.57

S&P 500 (US) +20.73 +2.82 +3.99 +4.30

Dow Jones (US) +17.67 +3.23 +4.18 +4.95

London (UK) +8.97 +1.16 -0.82 +0.81

DAX (GR) +17.05 +5.69 +1.67 +3.11

Nikkei (JP) +7.91 +4.41 +1.86 -3.47

Hang Seng (HK) +6.49 +4.70 -2.27 +2.05

Shanghai (CN) +20.65 +8.44 +2.84 +12.71

Indeks Pasar Saham Dunia
Perubahan (%)

Inflasi      

(% yoy)

CDS-5yr 

(bps)

NDF          

(%)

Trade Bal 

(USDmn)

Devisa 

(USDbn)

Last 3.49 76.76 7.07 -60.00 126.40

1yr-Avg 3.04 115.02 8.61 -584.85 121.38

YTD 1W 1Y

USDIDR +3.61 +0.71 +5.67

SGDIDR +4.47 +0.18 +5.67

EURIDR +7.65 +0.56 +10.90

JPYIDR +1.04 +2.15 +2.50

USDJPY -2.22 +1.34 -2.98

Gold (USD/t oz.) +16.65 -3.69 +25.29

DXY (G7/USD) +2.33 +0.20 +3.67

ADXY (USD/Asian) -2.14 +0.49 -1.43

Mata Uang Dunia Perubahan (%)

YTD 1M 3M 1Y

Maybank Dana Ekuitas +0.62 +0.33 -1.38 +1.91

Maybank Sector Rotation Equity Fund +0.39 +0.61 -1.47 +0.86

Maybank Dana Berimbang +0.68 +0.05 +0.02 +0.33

Maybank Balanced Fund +4.31 +0.86 +0.76 +7.61

Maybank Dana Pasti 2 +8.35 +0.66 +3.56 +12.79

Maybank Dana Pasar Uang +4.76 +0.60 +1.71 +6.51

Reksa Dana Maybank Perubahan (%)

YTD 1W 1Y

CRB Index +1.61 +0.60 -9.05

Crude Oil (USD/bbl) +22.99 -0.91 -17.46

Natural Gas (USD/MMBtu) -22.74 +4.38 -8.99

COAL (Australia, USD/tonne) -34.85 +2.44 -44.01

COAL (Rotterdam, USD/tonne) -25.06 +7.36 -28.45

Alumunium (USD/tonne) -1.14 +2.62 -12.63

Nickel (USD/tonne) +66.36 -0.83 +43.84

Tin (USD/tonne) -8.78 +3.34 -6.47

Silver (USD/t oz.) +16.81 -7.01 +28.07

CPO ( MYR/Tonne) +5.02 +0.67 -4.47

Rubber (JPY/kg) -4.19 +0.18 +8.56

Komoditas Perubahan (%)


