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Pasar Obligasi
Juli 2019 membukukan inflasi bulanan sebesar
0,31%, dan inflasi tahunan 3,32% (Juni 2019 =
3,28%). Kelompok pendidikan, rekreasi & olah
raga mengalami inflasi bulanan terbesar (0,92%),
disusul dengan bahan makanan (0,80%).
Bank Indonesia memutuskan untuk memotong
tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps
(5,75%). Menurut BI, kebijakan tersebut
ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya
prakiraan inflasi dan perlunya mendorong
momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah
kondisi ketidakpastian pasar keuangan global
yang menurun dan stabilitas eksternal yang
terkendali.

Tingkat Inflasi

Sumber : Bloomberg, BI, DJPPR

Indeks Obligasi

Bloomberg Bond Index menguat 1,24% secara
bulanan, dan memberikan kinerja positif 11,69%
setahun. Imbal hasil obligasi dengan tenor 10
tahun naik tipis 1 basis poin pada level 7,38%.
Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara
(SUN) naik sebesar IDR 24,28 trilyun menjadi
IDR 1.013,04 trilyun (total kepemilikan asing
mencapai 39% dari total SUN yang beredar).

Indeks obligasi Bloomberg (BINDO index) mulai dipergunakan
sejak tanggal 1 Mei 2016.
Sumber : Bloomberg, BI, DJPPR
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Pasar Saham
IHSG bergerak relatif mendatar sepanjang bulan
Juli 2019, dengan pergerakan +0,50% sepanjang
bulan Juli 2019. Pendorong IHSG disebabkan
karena pemangkasan suku bunga acuan Bank
Indonesia sebesar 25bps, serta pemangkasan
suku bunga acuan The Fed sebesar 25bps.

Rupiah sempat menguat ke level IDR
13.950/USD pada Juli 2019, namun terlihat
kembali melemah ke atas IDR 14.000/USD di
akhir Juli, disebabkan karena sentimen perang
dagang Amerika-China yang masih berlanjut.
Kami memperkirakan, rupiah akan berada di
kisaran Rp14.000 – Rp14.500 hingga akhir 2019
dalam keadaan normal.

IHSG

Sumber : Bloomberg

IDR

Sumber : Bloomberg
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Equity Fund

Bulanan

Equity Fund mencatat return +2,6% YTD sejak
awal tahun, didorong sektor perbankan, dan
infrastruktur. Sementara sektor yang masih
memberatkan kinerja adalah sektor konsumer
serta sektor komoditas.

Special Equity Fund
Special Equity Fund mencatat return +5,9% YTD
sejak awal tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan
dengan IHSG yang sebesar +3,2% YTD, LQ45
+4,0% YTD, dan IDX30 +3,5% YTD.

Sumber : Bloomberg

IDX 30 vs IHSG
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Kinerja Unit-Linked Funds

