Market Highlight
25 Agustus 2017

Mengakhiri pekan dengan penguatan dimana Indeks saham Nikkei (+0.51%), Topix (+0.30%),
Hangseng (+1.20%) dan CSI300 Shanghai (+1.64%) ditutup menguat. Harga komoditas
melanjutkan optimisme pergerakan seiring badai harvey diprediksi menuju ke Texas akan
menghambat distribusi dan infrastruktur komoditas di AS. Harga minyak pun diperdagangkan
kembali mendekati $50 per barrel.
IHSG mencapai rekor tertinggi barunya, menembus 5.914,02 (11,7% ytd), ditengah dana asing
yang keluar dari pasar saham Indonesia, dan menyisahkan posisi sekitar Rp.1,9 triliun di
sepanjang tahun 2017 ini. IHSG mencatatkan ‘return’ yang termasuk terbaik di dunia. Sektor
penggerak indeks utamanya sektor perbankan.
Kembali mencoba mematahkan level tertinggi tahun ini. IHSG (+0.36%) ditutup menguat 21.25
poin sebesar 5915.36 dengan volume yang cukup tinggi. Sektor konsumsi (+1.29%) dan property
(+1.13%) menjadi pionir pergerakan disaat sektor pertambangan (-0.67%) justru mengalami aksi
profit taking diakhir pekan. Nilai tukar rupiah yang menguat terhadap greenback dan penguatan
dimayoritas bursa saham Asia menjadi faktor utama kembalinya rasa optimis investor menjelang
penutupan. Meskipun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sebesar 281.70 Miliar
rupiah.
Pertemuan tahunan bank sentral dunia di Jackson Hole, Wyoming, AS pada 24-26 Agustus
kemarin untuk pertama kalinya sejak 2004 dihadiri oleh Gubernur 3 bank sentral utama dunia, the
Fed, ECB dan BoJ. Diantara ketiganya Mario Draghi – Gubernur ECB menjadi perhatian utama
investor terkait kebijakan ECB selanjutnya. Draghi pernah sinyalkan akan keluar dari kebijakan
ECB terkait stimulus termasuk pembelian aset dalam jumlah besar mulai tahun 2018. Ketiga
Gubernur ini diperkirakan juga membicarakan inflasi yang masih rendah di tengah tingkat
pengangguran yang masih rendah.
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