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Pasar Obligasi

Pasar Saham

Februari 2020 membukukan inflasi bulanan
sebesar 0,28%, dan inflasi tahunan 2,98%
(Januari 2020 = 2,68%). Kelompok makanan
minuman dan tembakau menjadi kontributor
inflasi terbesar (0,95%), lalu kemudian kelompok
kesehatan (0,34%).

Pasar saham secara global mengalami tekanan
sepanjang bulan February 2020 akibat
kekhawatiran akan virus corona. IHSG -8.20%
sepanjang bulan February 2020, sementara Dow
Jones -10.07%.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk
memotong tingkat suku bunga acuannya sebesar
25bps ke 4,75%. Menurut BI, Kebijakan moneter
tetap akomodatif dan konsisten dengan
prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran
sasaran, stabilitas eksternal yang aman, serta
sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi domestik di
tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi
global sehubungan dengan terjadinya Covid-19.
Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk
menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung
transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
Bloomberg Bond Index menguat tipis 0,12%
secara bulanan (+2.29% YTD), namun imbal hasil
obligasi dengan tenor 10 tahun naik 27 basis
poin pada level 6,95%. Kepemilikan asing pada
Surat Utang Negara (SUN) turun IDR 28,9 trilyun
menjadi IDR 1.048,16 trilyun (total kepemilikan
asing mencapai 37% dari total SUN yang
beredar).

Sejak awal tahun IHSG -13.44% YTD, dan Dow
Jones -10.73% YTD.
Kami melihat saat ini pasar melakukan aksi jual
secara panik, namun pasar masih menunggu
data mengenai seberapa besar dampak
terhadap aktivitas ekonomi secara global. Kami
meyakini potensi rebound di pasar saham ketika
kepanikan pasar mereda.
Kami memperkirakan pasar masih akan bergerak
dengan volatilitas tinggi, sampai adanya data
perekonomian kuartal 1 2020, baik secara
global, maupun data ekonomi domestik. Begitu
juga data kinerja emiten sepanjang kuartal 1.
Resiko pasar saham terletak apabila terjadi
pelemahan data ekonomi yang cukup signifikan
secara global dan domestik. Namun, jika virus
corona mereda, dan data ekonomi masih baik,
kami meyakini pasar akan kembali bergerak
positif untuk menutupi tekanan yang terjadi.
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Special Equity Fund
Panin Special Equity Fund -7.66% sepanjang bulan Februari 2020, sejalan dengan penurunan IHSG yang
sebesar -8.20%, akibat tekanan dari sentiment negatif virus corona secara global.
Meski demikian, kami tetap menjaga alokasi portfolio Special Equity Fund pada aset-aset yang berkualitas.

Equity Fund
Panin Equity Fund juga tertekan sebesar -7.42% di bulan Februari 2020. Kami melihat volatilitas pasar saham
masih akan tinggi sampai adanya data ekonomi global dan domestik untuk periode kuartal 1 2020, sebagai
ukuran melihat dampak virus corona terhadap aktivitas ekonomi.
Selain itu, data kinerja emiten tahun 2019 serta kuartal 1 2020 juga akan mewarnai kinerja pasar saham
hingga bulan Mei 2020.

Special Balanced Fund
Special Balanced Fund -2.88% di bulan Februari 2020, tertekan karena turunnya porsi alokasi pada ekuitas.
Sementara kinerja pendapatan tetap mampu menahan kinerja Special Balanced Fund dari penurunan di
pasar saham.

Managed Fund - IDR
Managed Fund -3.43% sepanjang Februari 2020, juga tertekan karena alokasi pada ekuitas, sementara alokasi
pada pendapatan tetap menahan kinerja Managed Fund dari penurunan.
Kami meyakini alokasi pada ekuitas dan pendapatan tetap pada Managed Fund akan menyeimbangkan
volatilitas yang terjadi di pasar saham.

Fixed Income Fund - IDR
Pasca menyebarnya virus Corona ke seluruh dunia, sentimen pasar berubah menjadi negatif dan risk off.
Seiring dengan kondisi pasar yang terjadi, fund ini mencetak kinerja negatif 0,73% selama bulan Februari.
Melihat kondisi pasar, strategi fund akan netral namun akan tetap memiliki alokasi taktis dalam merespon
ketidakpastian pasar dimasa depan.
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Tingkat Inflasi

Sumber : Bloomberg, BI, DJPPR

IHSG

Sumber : Bloomberg

IDR

Indeks Obligasi

Indeks obligasi Bloomberg (BINDO index) mulai dipergunakan
sejak tanggal 1 Mei 2016.
Sumber : Bloomberg, BI, DJPPR

Sumber : Bloomberg
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Kinerja Sektoral Bulanan IHSG

Sumber : Bloomberg

Sumber : Bloomberg

IDX 30 vs IHSG

Sumber : Bloomberg

Yield Obligasi Pemerintah Indonesia 10y

Yield Obligasi Pemerintah Amerika 10y

Sumber : Bloomberg
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Kinerja Unit-Linked Funds

