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Pergerakan Saham Sektoral
Kode

Sektor

%

JAKFIN

Finansial

-0.1

JAKMINE

Pertambangan

-0.6

JAKTRAD

Perdagangan

-0.8

JAKPROP

Properti

-0.9

JAKCONS

Konsumer

-1.1

JAKMIND

Otomotif dan aneka industri

-1.9

JAKAGRI

Agrikultur

-2.3

JAKINFR

Infrastruktur

-2.4

JAKBIND

Semen dan industri dasar

-2.6

Bursa saham Amerika Serikat bergerak fluktuatif pada perdagangan
pekan lalu di tengah berbagai dinamika pasar global. Pasar dibayangi
sentimen negatif setelah IMF memangkas pertumbuhan ekonomi global
untuk 2019 dari 3.5% menjadi 3.3%. Ketidakpastian kebijakan
perdagangan serta ketakutan terhadap eskalasi balasan tarif impor
menjadi salah satu alasan IMF untuk memangkas pertumbuhan
ekonomi global. Di sisi lain, pasar merespon positif perkembangan
negosiasi dagang AS – China yang telah setuju terhadap mekanisme
pengawasan perdagangan antara kedua negara. Selain itu pasar juga
merespon positif postur kebijakan The Fed yang lebih akomodatif, di
mana risalah pertemuan FOMC The Fed bulan lalu mengafirmasi
ekspektasi pasar tersebut. Sementara itu ketidakpastian Brexit masih
terus membayangi pasar setelah Inggris dan Uni Eropa setuju untuk
menunda batas akhir proses Brexit ke akhir Oktober, dari sebelumnya di
12 April. Indeks S&P 500 ditutup menguat 0.51% pekan lalu dan imbal
hasil UST 10Y naik 7 bps ke level 2.56%.
Sejalan dengan pergerakan pasar AS, bursa saham kawasan Asia turut
bergerak fluktuatif pekan lalu, terutama pasca laporan outlook
pertumbuhan ekonomi global dari IMF. Terlepas dari sentimen tersebut,
data ekonomi dari kawasan Asia menunjukkan perbaikan pada pekan
lalu. Data perdagangan China bulan Maret tumbuh lebih tinggi dari
perkiraan dengan ekspor tumbuh 14.2% YoY, lebih tinggi dari
ekspektasi 6.5%. Selain itu data aggregate financing China juga naik ke
level CNY2.86 triliun di Maret dari sebelumnya CNY700 miliar,
mengindikasikan pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi yang
meningkat. Indeks MSCI Asia Pacific ditutup melemah 0.1%.
Pasar domestik melemah pada perdagangan pekan lalu di tengah pasar
yang wait and see menantikan Pemilu pekan ini. IHSG melemah 1.05%,
sementara investor asing mencatat pembelian bersih IDR1.3 triliun.
Pasar obligasi juga mencatat pelemahan 0.21% dengan imbal hasil
obligasi pemerintah 10Y naik 11 bps ke level 7.68%. Kondisi
makroekonomi domestik tetap resilien dengan cadangan devisa naik ke
level USD124.5 miliar di bulan Maret, dari sebelumnya USD123.3 miliar.
Nilai tukar Rupiah tetap stabil, menguat terbatas 0.09% ke level 14,120
per USD.
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Pemilihan Umum

Pasar akan memperhatikan beberapa rilis data ekonomi dari Amerika
Serikat dan China. Data penjualan ritel AS diperkirakan membaik, dan
data manufaktur juga diperkirakan sedikit membaik dibandingkan bulan
sebelumnya. Sementara itu dari China, pasar mengekspektasikan data
aktivitas ekonomi yang meningkat dibandingkan sebelumnya.
Sementara itu pertumbuhan PDB China kuartal I-2019 diperkirakan
melambat ke level 6.3% dari kuartal sebelumnya di level 6.4%.
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