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MAKROEKONOMI 

− Inflasi terus mengalami tren 
penurunan di 3Q20 dimana Indonesia 
mencatatkan deflasi bulanan selama 
tiga bulan berturut-turut. Inflasi di   
bulan September tercatat sebesar 1,42% 
YoY karena tren deflasi pada harga      
makanan dan transportasi udara. 

− Permintaan domestik yang lemah 
masih menekan impor. Namun,         
kontraksi  ekspor dan impor mulai       
menyempit di bulan Agustus, sehingga 
Indonesia mencatat surplus perdagangan 
sekitar USD10.9 miliar per Agustus. 

− Per Agustus, pemerintah telah         
mencatatkan defisit anggaran        
sebesar 3,05% dari PDB dengan    
pengeluaran yang mulai meningkat  
menjelang akhir kuartal.  

− Cadangan valas naik dari USD131      
milyar menjadi USD137 milyar di 3Q20.  

− Bank Indonesia memangkas suku bunga 
sebesar 25bps pada bulan Juli menjadi 
4,00%. Rupiah ditutup pada level 
Rp14.893 /USD per akhir  September 
karena mata uang Rupiah mengalami 
tekanan akibat isu independensi Bank 
Indonesia. 

 

 

SAHAM OBLIGASI 

− IHSG ditutup negatif di 3Q20 dengan membukukan    
kinerja sebesar -0,7% QoQ. Pasar terutama didukung oleh 
investor lokal karena investor asing masih  membukukan 
arus keluar sebesar USD2 milyar selama kuartal tersebut. 
Pada Kuartal ini di awali positif setelah kenaikan yang terus 
menerus dari 2Q20 karena pasar  dibanjiri likuiditas            
sementara investor berharap pada pengembangan dari 
vaksin. Karena kebijakan pemerintah mendukung                
pertumbuhan sementara APBN 2021  menunjukkan           
peningkatan belanja infrastruktur, investor lebih berani 
mengambil risiko di tengah 3Q20. Namun, hal tersebut    
berubah arah ketika isu tentang independensi Bank            
Indonesia muncul dan PSBB lebih ketat kembali                
diberlakukan di Jakarta. 

− Sebagian besar pasar saham secara global membukukan 
kinerja negatif pada 3Q20 sementara pasar Asia         
membukukan kinerja yang beragam. Setelah                
membukukan kenaikan yang positif, pasar AS mengalami 
penurunan pada akhir kuartal karena investor berharap 
adanya stimulus fiskal lain yang terus tertunda sementara 
investor mengalihkan risiko sebelum pemilihan umum. Pasar 
Eropa mengikuti tren yang sama dengan  meningkatnya   
kekhawatiran akan kembali meningkatnya kasus COVID-19 
dan penundaan dana pemulihan Uni Eropa. Di Asia,          
pemulihan di negara China berlanjut dengan baik meskipun 
ketegangan dengan AS menekan negara  Hong Kong.         
Investor menunggu berita tentang vaksin dan outlook          
pemulihan ekonomi. 

 

 

 

− Pasar obligasi  masih berhasil           
membukukan kinerja positif pada 3Q20 
karena imbal hasil obligasi pemerintah 
bertenor 10 tahun turun dari 7,2%   
menjadi 6,9%. Pasar obligasi mencatat 
arus keluar asing sebesar USD260 juta      
di 3Q20. Pasar obligasi mulai positif 
dengan likuiditas yang cukup, DXY yang 
lemah, dan bank sentral yang dovish.   
Apalagi, investor sangat berharap dengan 
pengembangan pada vaksin. Pasar        
berbalik arah ketika muncul isu tentang 
independensi Bank Indonesia yang     
membuat investor asing menjadi kuatir. 
Selain itu, penerapan kembali PSBB di   
Jakarta juga menimbulkan kekhawatiran  
di kalangan investor. Sementara itu, yield 
US Treasury ditutup stagnan di 0,7%      
sedangkan imbal hasil INDON30 turun dari 
2,6% menjadi 2,3%. Oleh karena itu, selisih 
antara yield US Treasury dan INDON30 
telah menyempit.  
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