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Pasar Amerika Serikat bergerak fluktuatif pekan lalu di tengah
meningkatnya kasus Covid-19 global, terutama di kawasan Asia,
dan wacana kenaikan pajak capital gain Amerika Serikat. Presiden
Biden mengusulkan untuk menaikkan pajak capital gain dari 20%
menjadi 39.6% untuk individu yang berpenghasilan USD1 juta atau
lebih. Kenaikan pajak ini akan digunakan untuk membiayai
program stimulus American Families Plan senilai USD1 triliun. Di
sisi lain, pasar memandang positif rilis data ekonomi Amerika yang
baik, di mana klaim tunjangan pengangguran kembali turun
menjadi 547 ribu dari minggu sebelumnya 586 ribu. Selain itu
indeks Markit PMI manufaktur naik ke level 60.6 di April dari
sebelumnya 59.1, dan data penjualan rumah baru juga tumbuh
20.7% MoM di Maret. Indeks S&P 500 ditutup turun 0.13% pekan
lalu dan imbal hasil UST 10Y turun dari 1.58% ke level 1.56%.
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JAKMIND

Otomotif dan aneka industri

6.1

JAKAGRI

Agrikultur

2.8

JAKPROP

Properti

-0.3

JAKMINE

Pertambangan

-1.0
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Finansial

-1.3

JAKCONS

Konsumer

-1.4

JAKINFR

Infrastruktur

-1.5

JAKTRAD

Perdagangan

-1.7

JAKBIND

Semen dan industri dasar

-3.1

Pasar kawasan Asia bergerak fluktuatif di tengah melonjaknya
kasus Covid-19 di kawasan Asia menjadi perhatian pasar pekan
lalu sehingga indeks MSCI Asia Pacific ditutup turun 0.24% pekan
lalu. Di sisi lain, laporan keuangan emiten China yang positif
berhasil mengangkat sentimen pasar China sehingga indeks CSI
300 menguat 3.41% pekan lalu.
Di pasar domestik, IHSG melemah 1.14% pekan lalu dengan
investor asing mencatat penjualan bersih IDR841 miliar.
Sementara itu pasar obligasi menguat 0.51% dengan imbal hasil
obligasi pemerintah 10Y turun dari 6.49% ke level 6.43%. Bank
Indonesia mempertahankan suku bunga di level 3.50% sesuai
dengan ekspektasi. Stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya
ketidakpastian pasar keuangan global menjadi salah satu faktor
utama yang menjadi pertimbangan BI. Dalam kesempatan yang
sama, BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini
menjadi 4.1% hingga 5.1%.
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Pekan ini pasar akan memperhatikan rilis data pertumbuhan
ekonomi 1Q-2021 di berbagai kawasan seperti Amerika Serikat,
Eropa, Korea Selatan, dan Taiwan. Pasar memperkirakan
pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan tersebut akan
membaik.
China diperkirakan akan mempertahankan momentum pemulihan
ekonomi melalui data PMI dan industrial profits. Sementara itu The
Fed diperkirakan akan tetap menjaga postur kebijakan akomodatif.
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