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Volatilitas pasar global meningkat pekan lalu dibayangi oleh
eskalasi tensi dagang AS – China. Pemerintah AS menyatakan
pihak China mendadak berbalik arah dan tidak bersedia untuk
mengimplementasikan
perjanjian
yang
telah
disetujui
sebelumnya. Pada akhirnya pemerintah AS menaikkan tarif impor
terhadap USD200 miliar produk dari China di hari Jumat lalu.
Presiden Trump juga mengeluarkan ultimatum untuk mengenakan
tarif impor 25% pada seluruh barang dari China yang belum
dikenakan tarif apabila China tidak mencapai kesepakatan dalam
1 bulan. Indeks S&P 500 ditutup melemah 2.18% pekan lalu dan
imbal hasil UST 10Y bergerak turun dari 2.52% ke level 2.46% di
tengah meningkatnya tensi dagang AS – China. Data ekonomi AS
yang dirilis adalah inflasi CPI bulan April yang naik ke level 2.0%
YoY dari sebelumnya 1.9%.
Ketidakpastian negosiasi dagang AS – China membayangi pasar
saham kawasan Asia pekan lalu. Indeks MSCI Asia Pacific
melemah 3.61% di tengah volatilitas pasar yang meningkat.
Terlepas dari sentimen perang dagang, data ekonomi yang dirilis
adalah ekspor China yang mengalami kontraksi -2.7% YoY di
bulan April yang mengindikasikan perdagangan global yang
lemah. Sementara itu impor China tumbuh 4% YoY yang
mengindikasikan stabilisasi permintaan domestik China.
Pasar domestik tidak luput dari sentimen negatif di pasar global.
IHSG melemah 1.75% dengan investor asing mencatat penjualan
bersih IDR3 triliun. Pasar obligasi juga melemah 0.51% dengan
imbal hasil obligasi pemerintah 10Y naik dari 7.88% ke level
7.99%. Data domestik yang dirilis adalah PDB Q1-2019 yang
tumbuh 5.07% YoY, di bawah ekspektasi pasar 5.20%. Sementara
itu defisit neraca berjalan Q1-2019 mencapai level USD7 miliar
(2.6% dari PDB) membaik dari USD9 miliar (3.6% dari PDB) di
Q4-2018.

Pekan Ini
Kalender Ekonomi
Negara

Tanggal

Informasi

Amerika Serikat

15 Mei

Penjualan ritel, produksi industri

Eurozone

15 Mei

PDB Q1-2019

China

15 Mei

Penjualan ritel, produksi industri

15 Mei

Neraca perdagangan

16 Mei

Rapat Bank Indonesia

Indonesia

Setelah AS mengenakan tarif tambahan bagi China di akhir pekan
lalu, pasar akan memperhatikan apakah China akan melakukan
retaliasi terhadap AS pekan ini. Sementara itu dari sisi data ekonomi,
pasar akan memperhatikan data penjualan ritel dan produksi industri
dari AS dan China untuk menakar kondisi ekonomi kedua negara.
Sementara itu dari domestik, pasar menantikan rapat Bank
Indonesia,
dengan
konsensus
memperkirakan
BI
tetap
mempertahankan suku bunga, terutama setelah tensi dagang AS –
China kembali meningkat yang dapat menyebabkan volatilitas nilai
tukar.
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