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Catatan Akhir Tahun 2008 

Tegar Melintas Badai 
 
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by 
“Sea Fever”, John Masefield (1878-1967 
 

 
Lukisan Rembrandt dan puisi pelaut Inggris ini 
tidak kami maksudkan untuk mengumbar 
kegamangan mengenai prospek investasi yang 
sedang terdera krisis keuangan terburuk sejak 
Perang Dunia II.  
 
Sebaliknya, sebagai pengelola investasi yang telah 
melintasi berbagai krisis, keduanya memberikan 
inspirasi untuk tegar mengatasi berbagai tantangan. 
 
”A tall ship” tidak hanya mengacu kepada kapasitas 
kelembagaan dan komitmen PT Bahana TCW 
Investment Management serta semangat juang para 
awaknya memberikan berbagai solusi investasi. 
Yang terpenting – menurut kami – adalah  
kepercayaan dan dukungan para mitra investor di 
dalam menyikapi situasi krisis seperti saat ini.  
 
“A star to steer her by” adalah bait doa pengharapan 
agar senantiasa dilimpahkanNya kemampuan untuk 

mewaspadai dan memanfaatkan berbagai isyarat supaya dapat mengarahkan bahtera menuju 
tujuan dengan selamat.  
 
Catatan akhir tahun ini merangkum pandangan kami atas sejumlah pertanyaan yang sering 
diajukan investor melalui berbagai pertemuan. Dengan catatan ini kami berharap para mitra 
investor “well-informed” mengenai kondisi terkini. Kiranya catatan ini bermanfaat untuk 
kepentingan usaha sekaligus memahami strategi investasi yang kami terapkan. 
 
Atas nama PT Bahana TCW Investment Management kami mengucapkan selamat merayakan 
Natal dan Tahun Baru 2009. 
 
Salam, 
 
Research Team 
• Budi Hikmat (budi_hikmat@bahana.co.id) 
• Marli Sanjaya (marli.sanjaya@bahana.co.id) 
• Ivan Indrapermana (ivan@bahana.co.id)  
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2008 – Annum Horribilis 
Bisa jadi 2008 bakal terkenang sebagai tahun yang paling berat bagi investor pasar modal. Tidak 
ada pasar keuangan dan perekonomian di belahan dunia yang terbebas dari dampak krisis 
keuangan yang bermula di Amerika Serikat. Kecemasan itu memangkas harga minyak menjadi 
$40 atau sepertiga dari angka tertinggi $147 per barel dalam waktu yang terbilang cepat. 
Sementara kecenderungan memegang cash menyebabkan penguatan dollar meski suku bunga Fed 
semakin rendah ketimbang bunga di negara lain. 
 
Statistik mungkin bisa menceritakan betapa dahsyatnya peran pasar sebagai ”discounter” 
muramnya prospek ekonomi dan investasi di masa yang akan datang. Bayangkan investor yang 
membeli indeks saham S&500 sepuluh tahun yang lalu ternyata menderita total kerugian sekitar 
9% (lihat Peraga). Kerugian yang disebabkan penurunan harga saja (tanpa dividen) mencapai 
23%. Pada periode yang sama, IHSG – meski selama tahun ini sempat terpangkas 60% – nampak 
masih menawan dengan membukukan total keuntungan 211% dalam mata uang dollar AS. Angka 
ini jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata indeks saham Asia Pasific di luar Jepang yang berkisar 
32% 

 
Serbuan krisis keuangan global terburuk sejak Perang Dunia II nampak mirip dengan bencana 
tsunami. Pemulihan bursa global hingga akhir tahun lalu – setelah sempat tersurutkan oleh 
merebaknya krisis sub-prime Agustus 2007 – kini dipahami sebagai jebakan. Namun saat itu 
siapa yang mengira. IHSG sendiri terus melaju mencapai angka tertinggi 2830 dibuai oleh 
kecenderungan kenaikan harga minyak dan penguatan ekonomi domestik. 
 
Tidak disadari gelombang raksasa sudah mendekat. Monster itu telah menyeret kebangkrutan 
bank investasi ternama seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch setelah sebelumnya Bear 
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Stearns. Bencana ini juga memaksa pemerintah menolong dua perusahaan perumahan besar 
Freddie Mac dan Fannie Mae serta perusahaan asuransi terbesar AIG. 
 
Optimisme – bagi yang percaya – nampaknya tidak terlepas dari pagelaran paket stimulasi yang 
dilakukan banyak negara untuk mencegah memburuknya krisis. Saat tulisan ini dipersiapkan, 
total paket stimulasi sudah melebihi $5 trilyun. Memang jalan menuju pemulihan sarat nuansa 
politik. Hal ini dapat dicermati melalui pengalaman pemerintah AS yang harus menentukan 
sektor mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Apakah bank, asuransi atau industri seperti 
otomotif? Pasar sangat tidak menyukai ketidakpastian kebijakan, seperti diekspresikan kejatuhan 
masif bulan Oktober lalu. Transisi administrasi kepemimpinan di AS membuat situasi lebih pelik. 
 
Sejumlah pertanyaan kini mengemuka agar dapat dipetik pelajaran.  
1. Mengapa krisis global ini bisa terjadi? Mengapa krisis ini justru bersumber dari Amerika 

Serikat sebagai negara yang selama ini dikukuhkan sebagai jawara kapitalisme yang 
modelnya dipromosikan untuk ditiru?  

2. Hingga kapan krisis ini berakhir? Atau adakah tanda-tanda yang dapat diandalkan agar 
investor tidak terjebak oleh nadir-nadir palsu yang merekomendasikan pasar sudah 
menyentuh dasar? 

3. Mengapa kejatuhan bursa regional malah lebih parah ketimbang AS yang pada dasarnya 
episentrum krisis? 

4. Mengapa rupiah terus melemah meski BI sudah menaikkan bunga sementara harga minyak 
turun? Bagaimana prediksi akhir tahun 2008 dan 2009? 

5. Kejatuhan harga saham tahun 2008 menghanguskan potensi keuntungan selama tahun 2006 
dan 2007. Adakah pedoman untuk ambil ‘take profit’ dan ‘cut loss’? 

6. Faktor-faktor yang harus dicermati oleh investor surat utang negara? 
7. Apa tema sektoral utama dalam berinvestasi saham untuk tahun 2009? 
8. Seperti apakah acuan strategi defensif untuk saham menghadapi resesi global? 
9. Adakah potential upside yang belum diperhitungkan pasar? 
10. Mengapa harga komoditas, khususnya minyak mentah, anjlok dengan sangat cepat. Bilamana 

harga komoditas kembali menguat?  
11. Bagaimana prospek sektor batubara, perbankan-multifinance, telekomunikasi, komunikasi, 

properti dan infrastruktur? 
12. Masih berartikah strategi diversifikasi bila saham dan obligasi keduanya berkorelasi positif? 

Adakah solusi supaya portfolio lebih stabil? 
 
Mengapa krisis keuangan ini bisa terjadi?  
 
Kami sependapat dengan majalah the Economist yang menyimpulkan krisis dipicu oleh 
kecerobohan kebijakan pemerintah AS, baik fiskal maupun moneter, dan penyalahgunaan (abuse) 
structured product. Kami nilai faktor hegemoni adikuasa dan transisi administrasi paska pemilu 
di AS menjadi aspek unik krisis ini. 
 
Peristiwa 9/11 nampaknya menyulut kekuatiran perlambatan ekonomi AS yang terjadi sejak 
tahun 2000 bakal memburuk menjadi depresi berkepanjangan seperti yang dialami Jepang tahun 
1980an. Untuk mengindari kemalangan itu, pemerintah secara agresif menggenjot stimulus 
ekonomi baik dari sisi moneter maupun fiskal. Dari sisi moneter, Fed melonggarkan likuiditas 
termasuk dengan menurunkan bunga hingga 1%. Bunga ini lebih rendah ketimbang inflasi saat itu 
sehingga secara real suku bunga menjadi negatif (lihat Peraga) 
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Sementara stimulus fiskal yang sangat besar dilakukan baik melalui pengucuran belanja negara 
maupun pemotongan pajak. Sangat bisa jadi perang yang kontroversial di Iraq dan Afghanistan 
termasuk bagian stimulus fiskal untuk menggerakkan berbagai industri AS. Mahalnya perang 
membuat surplus anggaran yang diraih semasa administrasi presiden Clinton berubah menjadi 
defisit yang terus membengkak.  
 
Pembiayaan anggaran defisit ini ditutup melalui penambahan utang negara. Hingga September 
2008, posisi utang Federal mencapai US$10 trilyun (sekitar 74% GDP), melonjak 72% dibanding 
September 2001. Lonjakan utang yang demikian besar ini menjadi meningkatkan pasokan dollar 
yang tidak hanya cenderung menekan kurs dollar, tetapi juga harga komoditas khususnya energi. 
 

 
 
Berbagai stimulus tersebut nampak efektif membalikkan arah perekonomian menjauhi resesi 
(lihat kembali Peraga). Malahan perekonomian AS mulai merasakan ancaman inflasi yang dipicu 
oleh kenaikan harga rumah, energi dan makanan. Sejak pertengahan 2004, Fed mulai 
mengetatkan likuiditas dengan menaikkan bunga secara berkala. Meski Fed rate terus meningkat 
namun yield obligasi negara jangka panjang yang dijadikan acuan bunga KPR nampak terjaga 
rendah. Hal ini semakin mendorong property boom seperti tercermin pada peningkatan harga 
rumah. 
 
Krisis dibenihkan ketika harapan bakal terus berlanjutnya kenaikan harga rumah memicu 
pengucuran kredit perumahan kepada kelompok yang berpotensi gagal angsur (sub-prime). 
Penyebaran benih krisis meluas ketika arus pembayaran angsuran kelompok sub-prime ini 
disekuritisasi dan dipaket sebagai colateral debt obligation (CDO). Structured product ini dijual 
kepada banyak investor institusi termasuk yang berasal dari Eropa sebab menawarkan peluang 
return yang lebih besar.  
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Rendahnya suku bunga juga memicu penciptaan berbagai produk investasi yang rumit dengan 
menggunakan utang (leverage), tidak lain untuk meningkatkan keuntungan. Minimnya regulasi 
menyuburkan perilaku serampangan (moral hazard) yang memicu risiko sistemik penyulut krisis. 
Maraknya proses intermediasi keuangan berdasarkan fee-based yang dilakukan oleh institusi 
perbankan konvensional dan bank investasi cenderung mengabaikan prinsip tata kelola 
(governance) dan kehati-hatian (prudence). Penyebaran produk investasi yang sarat risiko itu 
semakin meluas dengan adanya produk credit-default swap (CDS) yang banyak dikeluarkan oleh 
perusahaan asuransi besar. 
 
Keadaan sangat cepat memburuk ketika kenaikan harga rumah dan energi global (merespon 
terlalu banyak dollar) memicu inflasi secara persisten. Peningkatan suku bunga yang dilakukan 
Fed mengerem pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan harga rumah. Namun kelebihan 
pasokan mempercepat penurunan harga rumah Akibatnya risiko gagal angsur kelompok sub-
prime terus memburuk yang selanjutnya menggelontorkan harga produk investasi CDO. 
Sementara itu perlambatan ekonomi memperburuk kondisi keuangan perusahaan asuransi karena 
harus menanggung kerugian produk CDS yang diterbitkan.  
 
Kemajuan teknologi informasi nampak memperkeruh suasana. Berita buruk cepat beredar 
sehingga menyulut kepanikan investor. Kepanikan itu di antaranya terkait dengan kesulitan 
menaksir kerugian akibat ketidakjelasan valuasi structured-product dan market yang kurang 
likuid. Kepanikan itu melonjakkan permintaan atas cash yang memicu kesulitan likuiditas 
perbankan yang ternyata juga banyak berinvestasi pada asset yang kurang likuid. Seperti yang 
pernah kita alami tahun 1998-1999 krisis keuangan global ditandai dengan merosotnya peran 
intermediasi perbankan untuk pembiayaan sektor riil. 

 
Sangat ironis hegemoni adikuasa AS memuluskan krisis global ini terjadi. Tiada yang kuasa 
menahan tindakan unilateral AS menyerang negara berdaulat seperti Iraq dan Afganistan. Seperti 
yang diungkap oleh mantan ekonom kepala World Bank sekaligus pemenang Nobel Joseph 
Stiglizt, kedua perang itu tidak biayai dengan pajak melainkan dengan penciptaan utang sekaligus 
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penciptaan dollar yang sangat besar. Sementara penanganan krisis terpaksa disosialisasikan 
dengan menggunakan dana publik. Ketidakjelasan dukungan politik atas program penyelamatan 
(bail-out) dan transisi administrasi paska pemilu di AS memperpanjang ketidakpastian. 
 
Kapan krisis berakhir?Adakah indikator  untuk menduga krisis akan berakhir? 
Tidak ada yang tahu! Pihak yang optimis mengandalkan respon dunia yang sangat agresif, 
termasuk dengan program penjaminan, pengucuran likuiditas dan dana stimulasi. Saat ini ditaksir 
total dana ”bail-out” sudah lebih dari US$5 trilyun. Pemerintah AS sendiri dilaporkan memacu 
penyerapan kelebihan rumah untuk mencegah terus menurunnya harga rumah sebagai biang 
krisis.  
 
Pihak yang pesimis beralasan ”domino effect” belum selesai. Masih ada krisis lain seperti kartu 
kredit. Perekonomian dunia mengarah kepada 3-D recession (De-leveraging, debt and deflation). 
Business model universal banking AS dianggap usang (irreversibly broken). Sejumlah bank 
investasi telah kembali menjadi deposit taking bank. Namun penyesuaian global tidak mudah. 
De-leveraging akan mempengaruhi ketersediaan kredit untuk pembiayaan perdagangan dan 
investasi internasional.  
 
Sejumlah indikator setiap hari kami cermati untuk mendeteksi peluang membaik atau 
memburuknya krisis global (lihat Peraga) 
• Bloomberg Financial Condition Index (Bloomberg: BFCIUS). Indikator ini mengukur secara 

umum ketegangan di berbagai pasar uang, utang dan saham di AS. Dapat dicermati, BFCIUS 
mulai memburuk (turun di bawah nol) sejak merebaknya krisis sub-prime Agustus 2007. 
Meski nampak sudah melewati angka terburuk, angka BFCIUS masih belum 
menggembirakan. Puncak krisis nampaknya terjadi pada bulan Oktober 2008. Rentetan 
kejatuhan institusi keuangan ternama seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch dan 
perseteruan politik atas skema penyelamatan (bail-out program) di akhir September 2008 
mengoyak keyakinan investor akan prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat. 

• Baltic Dry Index (Bloomberg: BDIY) digunakan untuk mengukur volume perdagangan 
internasional. Kesulitan pendanaan, seperti yang diisyarakatkan oleh memburuknya BFCIUS, 
nampak menekan aktivitas perdagangan internasional. Meski BFCIUS sudah melewati angka 
terburuk, namun BDIY nampak belum menunjukkan perbaikan. Membaiknya Baltic Dry 
Index menandakan pemulihan sektor perdagangan internasional. 

• Indeks properti di China (Bloomberg: SHPROP). Kami gunakan indeks ini untuk mencermati 
respon investor terhadap berbagai stimulus yang dilakukan oleh pemerintah China, mulai dari 
penurunan bunga, keringanan pajak hingga belanja untuk infrastruktur. Suatu hal yang 
menggembirakan adalah indeks ini menunjukkan peningkatan setelah anjlok sekitar 80% dari 
angka tertinggi.  

. 
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Krisis ini sendiri mengingatkan semakin mendesaknya dilakukan penyeimbangan global terutama 
dilakukan oleh sentra ekonomi utama antara AS dan China. AS mengurangi dominasi permintaan 
domestik (yang dibiayai oleh utang) dan mendorong ekspor. Sementara China memacu 
permintaan domestik dan mengurangi dominasi ekspor. Tantangan terbesar adalah 
penyeimbangan global ini lebih mirip lari marathon ketimbang sprint sebab merambah banyak 
faktor selain ekonomi. 
 
Mengapa kejatuhan bursa regional malah lebih parah ketimbang AS yang pada 
dasarnya episetrum krisis? 
 
Saat tulisan ini disiapkan, indeks bursa saham Asia Pasific di luar Jepang (Bloomberg: MXAPJ) 
selama tahun berjalan anjlok sekitar 56% melebihi indeks saham S&P500 (Bloomberg: SPX) 
yang berkisar 39%. Disparitas kejatuhan kedua indeks saham tersebut nampak melebar sejalan 
dengan kekuatiran perlambatan ekonomi seperti ditunjukkan oleh trend penurunan harga minyak 
dan penguatan dollar (lihat Peraga). 
 
Kebanyakan negara berkembang sangat tergantung kepada negara maju baik dalam menyerap 
produksi ekspor sekaligus pembiayaan bisnis. Limpahan likuiditas dan kredit dari negara maju 
mendorong perekonomian negara berkembang dan bursanya lebih pesat ketimbang negara maju. 
Sebaliknya ketika limpahan likuiditas dan kredit itu terganggu, negara berkembang mengalami 
gangguan yang lebih parah baik pada bursa, nilai tukar dan aktivitas perdagangan dan investasi. 
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Mengapa rupiah terus melemah meski BI sudah menaikkan bunga sementara harga 
minyak turun? Bagaimana prediksi akhir tahun 2008 dan 2009? 
 
Kejatuhan rupiah terutama terjadi pada bulan September dan Oktober terkait dengan arus modal 
keluar baik melalui pasar saham, SBI dan obligasi negara. Rupiah sempat mendekati angka 
Rp13000 per dollar atau anjlok sekitar 33% sejak awal tahun. Seperti kami sampaikan 
sebelumnya, permintaan dollar meningkat terkait dengan preferensi investor memegang cash 
dengan menjual investasi di negara berkembang seperti Indonesia yang dianggap berisiko 
 
Data Bank Indonesia kepemilikan asing atas SBI pada Juli 2008 berkisar Rp62 trilyun atau sekitar 
34% saldo operasi pasar terbuka. Pada bulan November 2008, kepemilikan asing menyusut 
menjadi Rp6,1 trilyun (3%). Sementara kepemilikan asing atas SUN pada bulan November 
mencapai Rp86,4 trilyun turun dari Rp107 trilyun pada Agustus 2008. Pada periode tersebut, 
porsi kepemilikan asing atas SUN terhadap total penerbitan turun menjadi 16% dari 19,8%.  
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Kejatuhan nilai tukar rupiah sungguh di luar prediksi kami berdasarkan model ekonometri yang 
kualitas prediksinya selama ini cukup memuaskan. Terdapat dua variabel yang kami gunakan. 
Pertama, Bahana Fear Index (BFI) yang pada dasarnya merupakan perbandingan antara dana 
rupiah jangka pendek dengan cadangan devisa. Semakin besar rasio tersebut semakin besar risiko 
rupiah akan melemah melalui substitusi mata uang. 
 
Variable kedua adalah defisit neraca perdagangan untuk minyak terkait status Indonesia sebagai 
negara net-importer minyak. Semakin besar defisit neraca perdagangan minyak, maka semakin 
besar devisa yang harus disiapkan untuk membiayai defisit tersebut sehingga cenderung 
memperlemah rupiah. 
 
Dapat dicermati melalui peraga berikut bahwa kondisi BFI, spread antara SBI dan Fed, dan 
penurunan defisit neraca perdagangan minyak secara teoretis tidak mendasari kejatuhan rupiah. 
Kondisi BFI berada dibawah 100 dan jauh lebih baik dibanding krisis industri reksadana tahun 
2005.  
 
Prediksi rupiah dengan demikian tergantung sejauh mana kecemasan terhadap perekonomian AS 
yang melandasi preferensi investor memegang cash (dollar) dapat mereda. Sementara ini kami 
memproyeksikan nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2008 dan 2009 masing-masing pada kisaran 
11000 dan 10000. Kami merasa sedikit lega mencermati rupiah selama November 2008 
mengalami penguatan mendekati 11000. 
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Kejatuhan harga saham tahun ini menghanguskan potensi keuntungan selama tahun 
2006 dan 2007. Adakah pedoman untuk aksi ‘take profit? (pertanyaan ini dimuat di 
Majalah Investor edisi Desember 2008) 
 
Meski investasi saham disarankan untuk jangka panjang, investor dapat secara aktif melakukan 
aksi ambil untung untuk mengoptimalkan kinerja portofolio. Melalui aksi ambil untung, investor 
pada dasarnya mengurangi asset yang harganya sudah jauh lebih tinggi ketimbang nilai 
fundamentalnya (overvalued) untuk membeli asset yang sebaliknya undervalued. 
 
Tidak ada pedoman baku untuk aksi ambil untung maupun potong kerugian. Beberapa investor 
institusi kami melakukan aksi ambil untung sebagai disiplin pelaksanaan kebijakan investasi 
terkait alokasi antar asset. Kenaikan pesat IHSG tahun 2007 lalu menyebabkan prosentase alokasi 
saham melewati batas maksimum. Sehingga sebelum tahun lalu berakhir, mereka diharuskan 
menurunkan prosentase saham hingga sebatas maksimum dengan melakukan penjualan. Suatu 
keputusan yang tepat bila mencermati penurunan drastis IHSG selama tahun ini. 
 
Bisa saja aksi ambil untung dilakukan apabila potensi keuntungan saham telah melebihi rata-rata 
historisnya. Tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja historis keuntungan tahunan atas 
beberapa kelompok asset selama sepuluh tahun terakhir (Oktober 1998 hingga Oktober 2008). 
Terlihat rata-rata keuntungan per tahun IHSG (belum termasuk dividen) mencapai 19,3%. 
Sementara risikonya (secara statistik diukur menggunakan standar deviasi) mencapai 28,8%. 
Kenaikan pesat IHSG selama tahun 2006 dan 2007 yang berkisar 50% per tahun nampak 
mendekati rata-rata keuntungan plus satu standar deviasi.  
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Historical Asset Performance, Oktober 1998-Oktober 2008 

Asset Sub Asset Return Risk +1Std -1Std
Equity JCI 19.3     28.8     48.1     (9.6)    

LQ45 20.3     33.1     53.3     (12.8)  
Inflation CPI 8.4       3.5       11.9     5.0      
Forex IDR/USD 2.3       19.4     21.6     (17.1)  
Money market Deposits 12.4     8.8       21.2     3.6      

SBI 13.3     8.3       21.6     5.0      
Real sector* GDPN 18.9     9.5       28.4     9.5      

Annualized, %

 
 
 
Menarik untuk dicermati bahwa rerata kenaikan tahunan IHSG tidak banyak berbeda dengan 
18,9% rata-rata pertumbuhan pendapatan sektor riil secara umum (diukur berdasarkan Produk 
Domestik Bruto nominal, GDP nominal). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang 
kinerja IHSG bersesuaian dengan sektor riil.  
 
Memang pasar modal cenderung mendahului sektor riil. Lihat saja, risiko (standard deviasi) JCI 
sekitar 3 kali lebih besar ketimbang sektor riil (GDPN). Kenaikan pesat harga saham yang 
‘melewati’ rata-rata keuntungan sektor riil mencerminkan keyakinan investor pertumbuhan nilai 
harga saham beberapa tahun ke depan. Demikian juga sebaliknya bila harga saham turun tajam. 
Bila keuntungan investasi saham sudah melewati patokan keuntungan di sektor riil, tidak ada 
salahnya untuk ambil untung (take profit). 
 
Kejatuhan IHSG selama tahun berjalan yang sempat mendekati 60% secara statistik merupakan 
peristiwa yang jarang terjadi. Memang tidak ada yang tahu apakah pasar masih bisa turun lagi. 
Namun berdasarkan statistik, kami nilai saat ini terbilang tepat untuk berinvestasi di saham. 
 
Faktor-faktor yang harus dicermati oleh investor surat utang negara 
Kecemasan terjadi resesi biasanya memicu kenaikan harga surat utang negara. Hal ini jelas 
terlihat di AS dimana yield T-bond 10 tahun hanya berkisar 2.6% atau lebih rendah dari 7,2% 
rata-rata 28 tahun terakhir. Selain pertimbangan credit risk negara yang dianggap lebih rendah 
ketimbang perusahaan, investor mengantisipasi capital gain bila bank sentral menurunkan bunga 
untuk memacu pemulihan. 
 
Harapan penurunan suku bunga  tidak terlepas dari perlambatan inflasi selama perlambatan 
ekonomi. Peraga dibawah ini menunjukkan bagaimana transmisi inflasi di China mempengaruhi 
Indonesia. Sepertinya ada semacam time-lag sekitar 1 tahun untuk inflasi dan deflasi di China 
sampai ke Indonesia. Penurunan inflasi Indonesia 2006 yang dipicu oleh penurunan inflasi di 
China tahun 2005 merupakan salah satu pendorong kenaikan harga SUN Indonesia tahun 2006. 
 
Meski peluang penurunan suku bunga nampak besar, investor SUN perlu mencermati normative 
yield benchmark dan supply risk. Normative yield benchmark mengacu kepada imbal hasil 
terendah agar aman berinvestasi di SUN. Di samping actuarial rate, kami sarankan normative 
benchmark adalah proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun kemuka. Sebab 
investor SUN perlu memproteksi diri terhadap ancaman inflasi sekaligus menikmati manisnya 
sektor riil yang diestimasi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. 
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Kepentingan untuk mewaspadai supply risk sangat terkait dengan kebutuhan pemerintah untuk 
membiayai peningkatan defisit anggaran di tengah berkurangnya dana asing terkait proses de-
leveraging. Jadi supply risk bisa berasal dari pemerintah dan investor asing. Kami menyambut 
baik rencana pemerintah untuk mengurangi penerbitan SUN domestik dengan mengintensifkan 
pinjaman bilateral di luar IMF. Kami menilai faktor kestabilan nilai tukar rupiah mempengaruhi 
supply risk investor asing. 
 

 
 
 
Tema sektoral utama investasi 2009  
 
Menurut kami terdapat tiga issue penting yang mewarnai tema investasi 2009. Pertama, 
ketahanan laba dan kualitas asset (earnings resilience & asset quality) yang akan diuji 
(chastened) oleh krisis ekonomi global. Resesi tentu berdampak langsung pada sektor komoditas 
dan manufaktur yang berorientasi ekspor. Anjloknya permintaan akibat menciutnya ekonomi 
jelas akan memperburuk outlook pendapatan perusahaan. Ditambah lagi proses de-leveraging 
yang akan menyulitkan ketersediaan kredit pembiayaan perdagangan internasional. Pada 
gilirannya akan meningkatkan risiko pemburukan kualitas asset bank-bank yang menjadi kreditor 
dari perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk itu kami sarankan agar investor juga fokus pada 
kualitas asset perbankan. 
 
Kami menilai kecemasan resesi sudah banyak tercermin dalam harga saham. Hal ini terlihat dari 
harga saham yang anjlok di bawah replacement cost. Tetapi kami juga memperkirakan  pulihnya 
harga saham baru akan terjadi setelah ada positive earnings outlook. Bisa jadi berbagai berita 
negatif seputar resesi masih akan terus mendera Asia hingga pertengahan 2009. Jelas hal ini akan 
merintangi market rally, namun hal ini juga bisa menjadi positive leading indicator apabila pasar 
telah berhenti merespon berita negatif. Dalam jangka pendek, pasar akan terus berfluktuasi 
mencari keseimbangan antara murahnya valuasi dan berita negatif yang masih terus mengalir. 
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Kedua, keterbatasan fasilitas refinancing dan akses permodalan lainnya karena kreditor 
memperketat seleksi pengucuran kredit. Peningkatan refinancing risk jelas tak terelakkan. 
Implikasinya, perusahaan yang sangat tergantung pada modal kerja seperti kontraktor 
pertambangan dan bangunan, serta financing company bakal terhimpit. Kecuali perusahaan 
memiliki neraca yang sangat sehat dan/atau memiliki akses istimewa ke sumber modal. 
Perusahaan ini masih bisa mencatatkan pertumbuhan pendapatan. 
 
Ketiga, efektivitas stimulus fiskal dan moneter. Sejauh ini, akibat anjloknya permintaan global, 
puluhan perusahaan padat karya tumbang sehingga menyulut pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Berita PHK ini semakin sering menghiasi headline surat kabar. Hal ini bisa menganggu stabilitas 
sosial politik yang dibutuhkan menjelang Pemilu 2009. Secara historis Pemilu tidak mempunyai 
dampak langsung terhadap permintaan domestik (lihat Peraga). Bisa saja Pemilu 2009 ini berbeda 
karena dunia yang dilanda resesi. Karena itu kami menduga pemerintahan berjalan mempunyai 
motivasi kuat untuk menelurkan paket-paket stimulus penyelamat sektor riil. Paket stimulus ini 
sejatinya akan terfokus untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Sektor domestik seperti 
semen, kontraktor pekerjaan umum, hingga bank yang terlibat penyaluran dana infrastruktur 
seharusnya bisa turut mengambil manfaat. Namun tentu saja paket stimulus ini juga tergantung 
pada kapasitas APBN tahun 2009 dengan pembiayaannya yang kini lebih diarahkan pada sumber 
eksternal.  
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Acuan strategi defensive menghadapi resesi global?  
 
Saham defensive pada dasarnya mempunyai earnings resilience  yang didukung kekuatan 
finansial. Kami menggunakan compounded annual growth rate (CAGR) tahun 2008-2010 dari 
laba per saham (EPS) sebagai proxy earnings resilience. Kemudian kami tetapkan nilai rata-rata 
sebagai normative frontier untuk memisahkan perusahaan berdasarkan kualitas pertumbuhan 
laba. 
 
Lebih lanjut, fundamental keuangan kami ukur menggunakan sejumlah parameter. Pertama, rasio 
utang (net debt to equity). Nilai tinggi diberikan pada perusahaan dengan tingkat utang yang lebih 
kecil. Perusahaan tersebut menanggung beban pembiayaan yang lebih ringan sehingga memiliki 
peluang lebih besar untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam keadaan krisis, investor sangat 
perlu memperhatikan solvabilitas perusahaan.  
 
Kedua, Return on equity sebagai proxy rentabilitas. Sebab rasio utang yang baik saja belum tentu 
membawa manfaat bagi profitabilitas. Sebaliknya, tingkat utang yang besar terkadang perlu untuk 
meningkatkan laba. Sebagai penyeimbang, kami juga mempertimbangkan faktor ROE dalam 
seleksi kualitatif. 
 
Ketiga, kapitalisasi pasar. Kami melihat emiten berkapitalisasi besar relatif lebih mudah 
mendapat akses sumber dana. Kalangan perbankan, yang saat ini sangat berhati-hati, lebih senang 
mengucurkan kredit kepada perusahaan besar yang lebih well-known. Emiten dengan kapitalisasi 
yang besar dianggap berisiko rendah sehingga dapat menikmati cost of fund yang lebih murah. 
 
Keempat, dividend yield. Dalam situasi krisis, saham dengan dividend yield tinggi mengurangi 
risiko kerugian investor. Keuntungan dalam bentuk kas lebih bermanfaat bagi investor daripada 
capital gain karena unsur kepastian yang lebih tinggi. 
 
Kelima, earnings visibility. Indikator ini mengukur tingkat kepastian pertumbuhan pendapatan 
perusahaan meski fundamental ekonomi memburuk. Kelompok terbaik adalah perusahaan yang 
masih tetap tumbuh tanpa stimulus dari luar. Kelompok selanjutnya adalah sektor perbankan dan 
konsumsi yang kami yakini lebih mampu mengambil keuntungan daripada interest-rate sensitive 
sector lainnya. Semen juga kami masukkan ke dalam kelompok ini mengingat sektor semen 
diuntungkan oleh turunnya harga komoditas. Kelompok terakhir dengan skor paling bawah 
adalah emiten yang terpengaruh permintaan global seperti tambang, CPO, karet. Yang bisa 
termasuk kelompok ini adalah sektor properti dan konstruksi yang dirundung sentimen negatif 
dan kurangnya katalis. 
 
Kriteria pemberian skor dilakukan berdasarkan kuartil dari setiap kriteria. Untuk penilaian 
earnings visibility, kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan karakteristik 
setiap saham. Akhirnya, secara hati-hati kami menggunakan ”median + 1” dari total skor atas 
kelima kriteria digunakan sebagai sumbu pemisah perusahaan berfundamental kuat dengan yang 
lemah (Lihat Tabel) 
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Hasil evaluasi kami petakan ke dalam 4 kuadran (lihat Peraga). Kuadran I berisi’most preferred 
companies’. Di dalamnya terdapat perusahaan dengan pertumbuhan laba dan kekuatan finansial 
di atas rata-rata. Mereka memiliki earnings resilience, neraca yang kuat, dan tidak terlalu 
mengandalkan stimulus untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatannya.  
 
Di sisi lain, kuadran III berisi ’least preferred companies’. Kuadran ini dicirikan oleh 
pertumbuhan laba di bawah rata-rata dan bahkan negatif. Mungkin saja ada perusahaan dengan 
rasio-rasio neraca yang sehat di dalam kuadran ini seperti AALI., namun gagal memenuhi 
qualitative screenings lainnya. Sedangkan dua kuadran lainnya berisikan perusahaan yang 
sewaktu-waktu dapat pindah kuadran apabila ada perubahan earnings outlook, sentimen serta 
faktor fundamental lainnya. 

Kuadran IKuadran II

Kuadran III Kuadran IV
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Saham Harga
Net debt 
to equity

Mkt Cap ROE 
'09

Dvd yld Earnings 
visibility

Total 
Score

AALI IJ 9,350    4 1 0 1 0 6 -23.5%

ADHI IJ 200       0 0 1 2 0 3 22.9%

AKRA IJ 560       2 0 1 4 0 7 13.5%

ANTM IJ 1,010    4 0 0 0 0 4 -42.1%

ASII IJ 9,750    0 3 2 3 2 10 1.5%

BBCA IJ 2,850    4 4 2 2 2 14 12.9%

BBNI IJ 520       0 0 0 4 2 6 30.1%

BBRI IJ 3,800    0 4 2 3 2 11 15.7%

BDMN IJ 2,750    2 0 1 3 2 8 5.6%

BMRI IJ 1,900    4 3 1 3 2 13 10.9%

BTEL IJ 51         4 0 0 1 2 7 37.0%

BUMI IJ 930       0 1 3 4 0 8 4.0%

CTRA IJ 158       4 0 0 2 0 6 10.8%

CTRP IJ 128       4 0 3 0 0 7 35.7%

CTRS IJ 155       4 0 0 4 0 8 -0.9%

DGIK IJ 50         4 0 0 3 0 7 24.6%

ELSA IJ 114       2 0 0 4 0 6 24.3%

ELTY IJ 69         2 0 0 3 0 5 65.6%

INCO IJ 1,925    4 1 0 1 0 6 -32.9%

INDF IJ 910       0 0 0 3 2 5 10.6%

INDY IJ 1,350    4 0 3 4 0 11 31.0%

INTP IJ 3,450    2 0 1 2 2 7 30.8%

ISAT IJ 4,700    0 2 0 2 2 6 2.3%

ITMG IJ 10,500  4 0 3 4 0 11 20.4%

JSMR IJ 820       2 0 0 3 4 9 31.0%

KLBF IJ 390       4 0 1 1 2 8 20.9%

LPKR IJ 790       2 0 0 1 0 3 37.9%

LSIP IJ 2,850    4 0 0 1 0 5 -23.4%

MAPI IJ 400       0 0 0 2 2 4 16.0%

MEDC IJ 1,830    2 0 0 4 0 6 -12.3%

MPPA IJ 570       2 0 0 2 2 6 14.7%

MYOR IJ 1,180    0 0 1 3 2 6 28.7%

PGAS IJ 2,050    0 4 6 2 4 16 48.7%

PTBA IJ 6,950    4 1 5 4 0 14 22.6%

RALS IJ 490       4 0 1 4 2 11 10.6%

SGRO IJ 1,130    4 0 0 1 0 5 -17.7%

SMCB IJ 440       0 0 1 0 2 3 21.9%

SMGR IJ 3,325    4 1 2 3 2 12 13.1%

SMRA IJ 186       0 0 0 2 0 2 2.9%

TINS IJ 1,060    2 0 5 4 0 11 -9.8%

TLKM IJ 6,500    2 4 4 2 4 16 7.1%

TOTL IJ 96         4 0 0 2 0 6 19.1%

TRUB IJ 50         4 0 2 0 0 6 23.2%

TSPC IJ 360       4 0 0 4 2 10 0.3%

UNSP IJ 250       0 0 0 1 0 1 -47.8%

UNTR IJ 4,475    4 1 1 3 0 9 6.7%

UNVR IJ 7,350    4 4 6 2 4 20 15.3%

WIKA IJ 174       4 0 0 3 0 7 36.6%

Qualitative Screenings
EPS growth
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Seperti apa “potential upside” yang belum diperhitungkan pasar?  
 
Pertama-tama, kami melihat merosotnya harga komoditas bisa menjadi blessing in disguise bagi 
perusahaan manufaktur yang mayoritas biaya pokok produksinya adalah barang material dan 
energi. Sementara permintaan cenderung melemah, kesempatan melakukan inisiatif pemotongan 
biaya kini terbuka bagi perusahaan. Masih terkait dengan kejatuhan harga energi, kami melihat 
penurunan subsidi BBM meningkatkan peluang kenaikan belanja pemerintah untuk sektor 
infrastruktur.  
 
Katalis lainnya adalah berupa insentif pajak. Pemerintah tampaknya belum akan mengubah 
rencananya untuk menurunkan corporate tax rate menjadi 28% di tahun 2009 dan 25% di 2010. 
Lebih lanjut, perusahaan terbuka dengan jumlah saham beredar diperdagangkan (free floating) 
yang mencapai 40% akan menerima potongan pajak sebesar 500bps. 
 
Mengapa harga komoditas, khususnya minyak mentah, anjlok dengan sangat cepat. 
Bilamana harga komoditas kembali menguat? 
 
Seperti yang kami jelaskan di muka, peningkatan harga komoditas – yang memacu inflasi global 
– tidak terlepas dari kelebihan pasokan dollar untuk membiayai defisit anggaran dan neraca 
perdangangan AS (lihat Peraga). Pelemahan dollar memicu harga minyak, sebaliknya penguatan 
dollar menurunkan harga minyak. 
 
Harga minyak sendiri sempat meroket hingga $147 per barrel. Meski demikian pasar berjangka 
sudah memproyeksikan konsolidasi harga minyak. Sejumlah ahli menilai kenaikan harga minyak 
lebih terkait dengan kapasitas penyuling bukan pasokan minyak. Butuh waktu agar investasi 
penyuling bisa memberikan tambahan pasokan. 
 
Lalu mengapa harga minyak turun drastis hingga sepertiga dari angka tertinggi? Selain 
melesatnya permintaan dollar untuk mengamankan diri dari asset berisiko, penurunan harga 
minyak mencerminkan pencarian keseimbangan permintaan dan penawaran. Sejak dimulainya 
siklus komoditas, banyak perusahaan melakukan investasi baru yang dibiayai oleh limpahan 
likuiditas saat ini. Tentunya hal ini didasarkan asumsi permintaan minyak akan tetap tinggi (blue 
sky scenario). Diharapkan beberapa tahun kemudian investasi tersebut mulai berproduksi dan 
menambah pasokan di pasar internasional. 
 
Kecemasan resesi global dan mengeringnya likuiditas global terkait proses de-leveraging memicu 
persepsi bahwa pasokan mendatang bakal “overdosis”. Hal inilah yang memicu penurunan harga 
minyak terjadi dalam waktu yang relatif cepat.  
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Persepsi kelebihan pasokan juga dialami sektor kelapa sawit. Salah satu penyebabnya adalah 
rotasi tanam yang dilakukan petani AS dari jagung menjadi soya dan gandum. Rotasi ini 
dilakukan untuk mencegah keletihan lahan sekaligus mengungari biaya pemupukan. Investor 
sempat dikejutkan oleh berita petani AS menamam soya dan gandum yang lebih luas 
memanfaatkan peningkatan harga komoditas pangan dunia.  
 
Penurunan harga komoditas anjlok telah memaksa banyak perusahaan memotong belanja modal. 
Nilai sejumlah perusahan perkebunan sawit diduga telah jatuh di bawah replacement cost. Bakal 
terjadi proses pengurangan persediaan (de-stocking) yang dalam jangka menengah akan menekan 
pasokan. Kami mengestimasi proses semacam ini bisa memakan waktu 12 hingga 18 bulan. 
 
Penurunan drastis harga minyak memicu sentimen negatif terhadap saham batu-bara. Pasalnya, 
dengan penurunan yang drastis itu harga minyak dalam satuan energi British thermal unit (BTU) 
lebih murah ketimbang batubara. Saat tulisan ini disiapkan, selisih harga batubara dan minyak 
sebesar $ 4,9 per juta BTU. Ini lebih rendah dibanding rata-rata selama 7 tahun terakhir ($6,9). 
Mengapa demikian? Selain karena kejatuhan harga minyak bumi dalam waktu singkat, kami nilai 
ketiadaan kontrak berjangka mengakibatkan harga batubara lebih rigid dan tidak responsif 
dengan perubahan harga minyak sebagaimana terjadi dengan CPO.  
 
Implikasinya kami melihat potensi penurunan harga batubara bila harga minyak tidak menguat. 
Permintaan thermal coal dari pembangkit listrik relatif sudah dipetakan. Dalam 30 tahun 
permintaan tumbuh 7.4% (metode CAGR) dan hanya pernah turun -1% pertahun. Dari sisi 
penawaran kami melihat adanya potensi peningkatan yang signifikan. Kemajuan program de-
bottlenecking dari port di Australia memungkinkan mereka menaikkan ekspor secara signifikan. 
Queensland ports diestimasikan naik menjadi 250mtpa dari 119mtpa di tahun 2011. Sedangkan 
kapasitas Newcastle port akan bertambah sebesar 30mtpa dari 89mtpa. Namun penerapan DMO 
(domestic market obligation) dan ketatnya kredit modal kerja dan investasi untuk pembelian 
heavy equipment di Indonesia, bisa membatasi pertumbuhan ekspor. Valuasi perusahaan batubara 
kini baru memperhitungkan harga batubara US$65-70/ton.  
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Mencermati begitu besarnya penciptaan dollar yang diperlukan untuk ‘bail-out’ krisis keuangan, 
kami menilai kurs dollar akan kembali melemah. AS sendiri nampak berkepentingan untuk dollar 
melemah untuk memacu ekspor guna mengkompensasi pelemahan permintaan domestik. 
 
Prospek saham sektor perbankan dan multifinance 
Peningkatan risiko memburuknya kualitas asset menjadi perhatian utama di sektor perbankan. 
Kesulitan likuiditas akan tetap menghantui selama kepercayaan antar bank belum pulih. 
Pertumbuhan kredit diduga akan melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi dan 
kecenderungan bank untuk memperketat prinsip kehati-hatian. 
 
Kecenderungan peningkatan suku bunga paska pertumbuhan kredit yang pesat berpotensi memicu 
penurunan kualitas asset. Tidak dipungkiri booming ekonomi sebelumnya telah membuat bank 
saling berlomba-lomba mengucurkan kredit. Proses due dilligence yang sifatnya menghambat 
pengucuran kredit dikompensasikan dengan penetapan risiko kredit yang tinggi. Risiko kredit ini 
diterjemahkan ke dalam suku bunga yang tinggi. Pada masa sulit, suku bunga yang tinggi akan 
menghantam solvabilitas para debitur. 
 
Dalam beberapa kuartal terakhir, selama booming perekonomian Indonesia, perbankan menikmati 
pesatnya laju kredit dan suku bunga kredit yang tinggi. Semasa booming, non performing loan 
absolute memasuki teritori pertumbuhan negatif. Rasio kredit bermasalah (NPL) bergerak dengan 
tren menurun hingga di bawah 5%. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat pertumbuhan kredit 
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year-on-year mencapai lebih dari 20% sejak pertengahan tahun 2007. Sampai pada semester 
pertama 2008, tingkat kepercayaan begitu tinggi sehingga provisi kerugian kurang diperkuat.  
 

 
Akan tetapi keadaan ekonomi berubah. Dampak krisis keuangan terhadap sektor riil mulai 
terlihat. Pertumbuhan penjualan (same store sales) Ramayana bulan Oktober hanya 7,6%. Angka 
ini jauh lebih rendah dari rata-rata bulanan 11% (tidak memperhitungkan efek penjualan saat 
Lebaran). Gaikindo memperkirakan penjualan kendaraan bermotor melambat 30% pada tahun 
2009. Riak-riak PHK terus bermunculan, menandai pelemahan sektor riil yang sulit terelakkan, 
sekaligus pelemahan solvabilitas para debitur. 
 
Gejala penurunan kualitas asset mulai terbaca sejak pertengahan 2008. NPL growth menunjukan 
percepatan meski tingkat pertumbuhannya masih dalam teritori negatif. Sangatlah mungkin NPL 
growth masuk ke dalam teritori positif pada kuartal-kuartal mendatang. Perlu diketahui, kredit 
bermasalah yang telah direstrukturisasi dikeluarkan dari perhitungan NPL. Dengan kata lain, 
meski diregulasi secara ketat, perhitungan NPL sangat dipengaruhi kebijakan bank yang 
bersangkutan. 
 
Sayangnya, langkah-langkah antisipatif baru dimulai pertengahan tahun 2008, berupa 
peningkatan provisi kerugian dan pengetatan pemberian kredit. Apakah hal ini cukup? Hanya 
waktu yang bisa memastikannya. Faktanya, pada bulan Oktober 2008 laju pertumbuhan kredit 
melebihi 35% terhadap tahun sebelumnya. Pemberian fasilitas kredit baru mungkin telah 
diperketat, tetapi komitmen kredit yang telah dibuat semasa booming ekonomi tidak dapat 
dihentikan begitu saja. 
 
Beberapa bank besar dan bank lainnya telah meningkatkan provisi kerugian cukup besar. BCA, 
misalnya memiliki rasio provisions coverage lebih dari 3,5x. Artinya, provisi kerugiannya 
mampu menutup hingga 3,5x jumlah kredit bermasalahnya. Beberapa bank lainnya memiliki 
coverage hingga lebih dari 2x. Tetapi masih banyak bank yang memiliki coverage kurang dari itu 
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bahkan kurang dari 100%. Fakta ini menarik untuk dicermati. Beberapa bank memiliki ekspektasi 
yang buruk atas kualitas kredit, sementara bank lainnya masih yakin atas kualitas kredit mereka. 
Padahal sebagian risiko yang dihadapi adalah systematic risk. Bank-bank yang tidak 
menghiraukan hal ini akan menghadapi masalah profitabilitas di masa mendatang akibat kredit-
kredit buruk yang bermunculan.  
 
Likuiditas berangsur-angsur pulih. Hal ini ditunjukan dengan menurunnya overnight rate. Pada 
saat tulisan ini dibuat, overnight rate berada di bawah 9,3%. Sebagai perbandingan, overnight 
rate pernah mencapai 10% pada puncak ketatnya likuiditas. Bank-bank berkapitalisasi besar 
paling menikmati kendurnya likuiditas karena masyarakat menaruh kepercayaan besar pada 
mereka. 
  
Profitabilitas menjadi privilege untuk beberapa bank. Pasar kredit lebih sepi karena permintaan 
yang menurun. Dengan NPL growth meningkat, rasio NPL akan semakin besar. Meski level NPL 
selama satu tahun terakhir berada di bawah 5%, bukan tidak mungkin NPL 2009 dapat menembus 
7%. Efeknya negatif mempengaruhi marjin bunga bersih (NIM). Pada peraga diatas terlihat 
bahwa NIM dan NPL bergerak berlawanan. 
 
Persaingan memperebutkan kredit juga mengendur karena kebanyakan bank akan sibuk dengan 
urusan internalnya: memperbaiki kualitas asset. Bank yang siap dengan kondisi ini dapat lebih 
leluasa memperluas pangsa pasar kredit. Sementara ini, pertumbuhan kredit bank 2009 
diperkirakan hanya sekitar 15%. 
  
Investor perlu berhati-hati terhadap saham perbankan. Memburuknya kualitas asset sangat sulit 
dihindari. Investor dapat memilih bank dengan kualitas asset yang baik dan telah bersiap 
menghadapi yang terburuk. Likuiditas, yang berangsur-angsur pulih, tidak lagi menjadi concern 
utama. Profitabilitas perbankan di tahun 2009 sudah jelas menjadi isu yang sulit. Safety first. 
 
Industri multifinance menghadapi tantangan mirip dengan perbankan. Kualitas asset adalah 
ancaman bersama sementara refinancing risk adalah masalah besar. Pembiayaan baru juga sulit 
ditemukan dan biayanya mahal. Tanpa refinancing dan pembiayaan baru, tidak akan ada 
pertumbuhan. 
 
Dalam dua bulan terakhir kami mengunjungi beberapa pemain besar multifinance. Diakui bahwa 
roll over kredit lebih sulit, begitu pula dengan komitmen pinjaman baru. Mereka sangat 
mengandalkan bank yang terafiliasi sebagai sumber dana. Soal kualitas asset, langkah antisipatif 
telah dilakukan, yaitu meningkatkan down payment, mempercepat penagihan, memperketat 
seleksi kredit baru, bahkan ada yang memperkecil volume kredit baru.  
 
Beberapa multifinance yang kami kunjungi mencatat penurunan kredit baru bulan Oktober 
sebesar 20% hingga 60% m-o-m. Pasar kredit konsumsi di luar Jawa juga dipandang sangat 
berisiko, terutama di wilayah berbasis komoditi. Pengeroposan kualitas kredit akibat efek 
penurunan pendapatan para debitur menjadi isu utama di wilayah tersebut. 
 
Bagaimana dengan pemain kecil atau yang tidak terafiliasi dengan bank? Multifinance yang 
mampu bertahan adalah yang memiliki sumber dana kuat. Komitmen pendanaan yang kuat 
merupakan bantalan pengaman bagi asset kredit yang bermasalah. Jika kredit bermasalah ini 
teratasi, pendanaan dapat menjadi modal pertumbuhan. Pada akhir krisis, multifinance yang 
masih bertahan akan menikmati persaingan yang lebih longgar. Profitabilitas? Lupakan. Survivors 
play. 
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Prospek saham sektor telekomunikasi 
 
Perang tarif telah mereda, industri telekomunikasi memasuki tahap konsolidasi. Tarif per menit 
telah turun 80% dalam waktu kurang dari satu tahun. Jumlah minutes of usage meningkat 
sedangkan utilisasi jaringan rata-rata telah mencapai lebih dari 70%. Untuk mempertahankan 
pertumbuhan, perusahaan harus meningkatkan kapasitas masing-masing. Dengan perbankan yang 
masih sangat berhati-hati menyalurkan kredit, belanja modal menjadi solusi yang mahal bagi 
industri telekomunikasi. Pada sisi permintaan, pangsa pasar Indonesia masih luas. Tingkat 
penetrasi telepon seluler baru sekitar 50%, meski angka ini cepat bertumbuh. 
 
Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang memiliki posisi utang moderat lebih diuntungkan. 
Biaya belanja modal mereka menjadi murah karena cost of fund yang lebih rendah. Perusahaan 
dengan free cash flow positif memiliki keunggulan fleksibilitas dalam keputusan bisnis. 
Perusahaan dengan network coverage luas yang menjangkau hingga pelosok memiliki 
keunggulan karena persaingan terkonsentrasi di kota-kota besar. 
 
Pemain telekomunikasi dengan posisi neraca terkuat berpeluang mendominasi industri ini selama 
tahun 2009. Para pesaing memerlukan waktu untuk konsolidasi, mencari pinjaman dan 
membangun kapasitas dengan cost of fund yang tinggi. Dengan 40% belanja modal industri 
dilakukan oleh satu pemain dominan, rasanya sulit bagi pemain kecil untuk menyamai 
kedudukan. 
 
Prospek saham sektor konsumsi 
 
Kontraksi ekonomi diperkirakan memperlemah permintaan tahun 2009. Beberapa indikator sektor 
riil menunjukan gejala penurunan permintaan tersebut, antara lain penjualan kendaraan bermotor 
dan penjualan Ramayana sebagai retailer low-end market. 
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Jatuhnya harga komoditas telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Penjualan sepeda motor 
dan mobil telah menunjukan tren penurunan masing-masing sejak bulan September dan Agustus. 
Hal ini konsisten dengan data pertumbuhan kredit multifinance yang turun signifikan pada bulan 
Oktober. Gaikindo memperkirakan penjualan kendaraan bermotor 2009 melambat 30%. Momen 
pemilu dan stimulus fiskal merupakan angin segar bagi industri otomotif, begitu pula dengan 
penurunan harga bahan bakar. Tetapi efeknya tetap sulit diperkirakan. Hingga tulisan ini dibuat, 
belum ada manajemen perusahaan otomotif yang mengumumkan target penjualan 2009. 
 
Industri farmasi menghadapi tantangan pelemahan rupiah. Sekitar 70-80% bahan baku farmasi 
adalah impor. Kalaupun perusahaan menggunakan fasilitas lindung nilai, pelemahan rupiah 
berkepanjangan tetap dapat menggerus laba kotor emiten. Perusahaan farmasi memiliki rata-rata 
persediaan bahan baku untuk 3 bulan, sehingga tingginya biaya bahan baku baru tercermin pada 
laporan keuangan 6 bulan setelahnya. Akan tetapi, begitu persoalan ini termitigasi, tahun 2009 
dapat relatif mudah dilewati. 
 
Retailer pakaian juga terkena imbas penurunan daya beli. Operasional di luar Jawa, terutama di 
daerah berbasis komoditas, diperkirakan mengalami dampak signifikan. Hal ini diperkuat dengan 
data penjualan Ramayana bulan Oktober yang hanya tumbuh 7,6% y-o-y, lebih rendah dari rata-
rata bulanan yang mencapai 11%. Rencana pembukaan 4 toko pada kuartal keempat 2008 pun 
ditunda. Retailer juga menghadapi ancaman serbuan produk impor yang lebih murah, apalagi 
pasar dunia tidak mampu menyerap produk-produk tersebut. Bagi retailer yang mengimpor 
barang, ada persoalan tambahan yaitu volatilitas nilai Rupiah. 
 
Beragam isu membayangi saham sektor konsumsi. Ditengah kegamangan perekonomian, 
bersikap defensif bukanlah ide yang buruk. Perusahaan yang memiliki keunggulan inheren adalah 
yang memiliki positive free cash flow, pangsa pasar dominan, dan tidak tergantung pada utang. 
Perusahaan seperti itu mampu melewati krisis dan berpotensi mengambil alih pangsa pasar yang 
tidak digarap optimal oleh pesaingnya.  
 
Prospek saham properti 
 
Pelemahan daya beli tampaknya menjadi pukulan telak bagi industri properti. Kami mengestimasi 
adanya penurunan marketing sales 10-15% tahun depan. Selain permintaan, penurunan ini juga 
disebabkan perlambatan pengerjaan konstruksi karena naiknya beban bunga. Penurunan paling 
besar berasal dari segmen pendapatan rendah hingga menengah. Sedangkan untuk kelas high-end 
product permintaan hanya akan sedikit terkoreksi mengingat permintaan dari kelas ini tidak 
terkendala oleh pembiayaan bank. Lebih lanjut, pusat perbelanjaan (retail space) bisa menjadi 
subsektor pertama yang terpukul akibat turunnya daya beli. Begitu pula dengan subsektor hotel 
akibat dampak resesi yang meluas ke sektor pariwisata.  
 
Namun kami juga menilai valuasi saham properti saat ini cukup atraktif. Hal ini terlihat dari harga 
saham yang mendiskon nilai asset bersih properti hingga level 80%. Sementara itu untuk 
perusahan properti di Asia, diskon yang sama hanya mencapai 47%. Di samping itu turunnya 
biaya material konstruksi bisa menjadi katalis positif bersama dengan mulai turunnya tingkat 
suku bunga. 
 



 
  Investment-Research Division 
 
 

24 

 
 
Prospek sektor infrastruktur 
Dengan kapasitas fiskal saat ini sebenarnya tidak banyak saham infrastruktur unggulan yang bisa 
bertumbuh dengan stimulus yang terbatas. Namun tidak demikian dengan PGAS dan JSMR. 
PGAS memiliki kombinasi unik antara saham defensive sekaligus salah satu pencetak 
pertumbuhan laba bersih terbesar. Selesainya pipa SSWJ di bulan September ’08 telah menambah 
kapasitas sebanyak 41%. Proyek ini juga akan mendorong volume distribusi PGAS 25% menjadi 
700mmscfd di tahun 2009. Kami memproyeksikan pertumbuhan laba bersih PGAS hingga tahun 
2010 bakal mencapai 48%pa.  
 
Saham lainnya adalah JSMR dengan proyeksi pertumbuhan laba bersih mencapai 31%. Volume 
lalu lintas yang telah terbukti tahan terhadap pelemahan ekonomi menjadikan saham ini sebagai 
safe bet. Kepastian kenaikan tarif yang sejalan dengan inflasi juga menambah daya tariknya 
sebagai inflation-hedge play. Dalam beberapa bulan ke depan JSMR mulai menggunakan internal 
kas dari IPO untuk pembangunan ruas tol yang telah direncanakan. Execution risk masih tetap 
ada, mulai dari keterlambatan tender, pembebasan lahan hingga telatnya realisasi dana land 
capping.  
 
Lebih lanjut kami netral atas sektor konstruksi. Sulitnya pembiayaan modal kerja dan trend 
penurunan marjin masih mewarnai kondisi industri ini. Selain itu pajak final sebesar 2-4% yang 
dikenakan langsung pada nilai proyek konstruksi tentunya akan berakibat negatif dalam jangka 
pendek. Namun dalam jangka panjang, regulasi ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi 
dari kontraktor kecil. Sehingga kontraktor besar dan listed companies bisa menjadi lebih 
kompetitif.  
 
Kami juga netral pada sektor semen. Kami memperkirakan konsumsi semen tidak berubah tahun 
depan mengingat naiknya bunga KPR dan ketatnya seleksi pemberian kredit. Belum lagi 
melemahnya permintaan dari luar Jawa akibat anjloknya harga komoditas. Sementara itu harga 
juga tidak akan berubah banyak seiring strategi perusahan-perusahaan semen untuk memperkaya 
margin operasi.  
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Masih berartikah strategi diversifikasi bila saham dan obligasi keduanya berkorelasi 
positif? Adakah solusi supaya portfolio lebih stabil? 
 
Tabel dibawah ini menampilkan koefisien korelasi prosentase perubahan antar kelompok asset 
saham (IHSG), obligasi negara (BTCWABF), valas (IDRUSD) dan pasar uang (SBI). Terlihat 
koefisien korelasi antara saham dan obligasi negara ternyata positif dan sangat besar (+58%).  Hal 
ini mengaburkan rasionalitas diversifikasi yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas portfolio. 
 
Koefisien Korelasi Antar Kelompok Asset
Periode Des05 hingga Des08

IHSG BTCWABF IDRUSD SBI
IHSG 0.58           (0.58)          0.05           
BTCWABF (0.53)          0.16           
IDRUSD (0.03)          
SBI  

 
Dengan korelasi yang negatif dan besar, investor nampaknya disarankan untuk memilih portfolio 
yang terdiri dari saham dan valas atau yang berkomposisi obligasi dan valas. Pilihan ini mungkin 
sulit diterapkan untuk dana pensiun dan asuransi. Kedua investor institusi ini memiliki kewajiban 
jangka panjang dengan target return tertentu (seperti melebihi inflasi) yang pencapaiannya lebih 
diharapkan melalui saham dan obligasi. 
 
Sebetulnya ada kelompok asset memenuhi kriteria diatas yang dikenal sebagai private equity 
fund. Umumnya private equity berinvestasi pada instrument atau perusahaan yang belum listed. 
Misalnya perusahaan yang membutuhkan suntikan dana  untuk bertumbuh lebih pesat (turn 
around story). Investor private equity fund mengkapitalisir keuntungan bila perusahaan (investee) 
ditawarkan kepada publik (IPO). 
 
Persoalan yang dihadapi investor adalah kecakapan profesional di dalam bidang terkait dan akses 
menemukan investor club yang kompeten. Hal ini tidak mudah. Untuk itu, Bahana TCW saat ini 
sedang mempersiapkan private equity fund dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas 
(RDPT). Melalui RDPT ini, investor memiliki akses penyertaan berinvestasi langsung di sektor 
riil di dalam berbagai bidang usaha. 
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Catatan Akhir Tahun 2008 

Tegar Melintas Badai 
 
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by 
“Sea Fever”, John Masefield (1878-1967 
 

 
Lukisan Rembrandt dan puisi pelaut Inggris ini 
tidak kami maksudkan untuk mengumbar 
kegamangan mengenai prospek investasi yang 
sedang terdera krisis keuangan terburuk sejak 
Perang Dunia II.  
 
Sebaliknya, sebagai pengelola investasi yang telah 
melintasi berbagai krisis, keduanya memberikan 
inspirasi untuk tegar mengatasi berbagai tantangan. 
 
”A tall ship” tidak hanya mengacu kepada kapasitas 
kelembagaan dan komitmen PT Bahana TCW 
Investment Management serta semangat juang para 
awaknya memberikan berbagai solusi investasi. 
Yang terpenting – menurut kami – adalah  
kepercayaan dan dukungan para mitra investor di 
dalam menyikapi situasi krisis seperti saat ini.  
 
“A star to steer her by” adalah bait doa pengharapan 
agar senantiasa dilimpahkanNya kemampuan untuk 

mewaspadai dan memanfaatkan berbagai isyarat supaya dapat mengarahkan bahtera menuju 
tujuan dengan selamat.  
 
Catatan akhir tahun ini merangkum pandangan kami atas sejumlah pertanyaan yang sering 
diajukan investor melalui berbagai pertemuan. Dengan catatan ini kami berharap para mitra 
investor “well-informed” mengenai kondisi terkini. Kiranya catatan ini bermanfaat untuk 
kepentingan usaha sekaligus memahami strategi investasi yang kami terapkan. 
 
Atas nama PT Bahana TCW Investment Management kami mengucapkan selamat merayakan 
Natal dan Tahun Baru 2009. 
 
Salam, 
 
Research Team 
• Budi Hikmat (budi_hikmat@bahana.co.id) 
• Marli Sanjaya (marli.sanjaya@bahana.co.id) 
• Ivan Indrapermana (ivan@bahana.co.id)  
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2008 – Annus Horribilis 
Bisa jadi 2008 bakal terkenang sebagai tahun yang paling berat bagi investor pasar modal. Tidak 
ada pasar keuangan dan perekonomian di belahan dunia yang terbebas dari dampak krisis 
keuangan yang bermula di Amerika Serikat. Kecemasan itu memangkas harga minyak menjadi 
$40 atau sepertiga dari angka tertinggi $147 per barel dalam waktu yang terbilang cepat. 
Sementara kecenderungan memegang cash menyebabkan penguatan dollar meski suku bunga Fed 
semakin rendah ketimbang bunga di negara lain. 
 
Statistik mungkin bisa menceritakan betapa dahsyatnya peran pasar sebagai ”discounter” 
muramnya prospek ekonomi dan investasi di masa yang akan datang. Bayangkan investor yang 
membeli indeks saham S&P500 sepuluh tahun yang lalu ternyata menderita total kerugian sekitar 
9% (lihat Peraga). Kerugian yang disebabkan penurunan harga saja (tanpa dividen) mencapai 
23%. Pada periode yang sama, IHSG – meski selama tahun ini sempat terpangkas 60% – nampak 
masih menawan dengan membukukan total keuntungan 211% dalam mata uang dollar AS. Angka 
ini jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata indeks saham Asia Pasific di luar Jepang yang berkisar 
32% 

 
Serbuan krisis keuangan global terburuk sejak Perang Dunia II nampak mirip dengan bencana 
tsunami. Pemulihan bursa global hingga akhir tahun lalu – setelah sempat tersurutkan oleh 
merebaknya krisis sub-prime Agustus 2007 – kini dipahami sebagai jebakan. Namun saat itu 
siapa yang mengira. IHSG sendiri terus melaju mencapai angka tertinggi 2830 dibuai oleh 
kecenderungan kenaikan harga minyak dan penguatan ekonomi domestik. 
 
Tidak disadari gelombang raksasa sudah mendekat. Monster itu telah menyeret kebangkrutan 
bank investasi ternama seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch setelah sebelumnya Bear 
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Stearns. Bencana ini juga memaksa pemerintah menolong dua perusahaan perumahan besar 
Freddie Mac dan Fannie Mae serta perusahaan asuransi terbesar AIG. 
 
Optimisme – bagi yang percaya – nampaknya tidak terlepas dari pagelaran paket stimulasi yang 
dilakukan banyak negara untuk mencegah memburuknya krisis. Saat tulisan ini dipersiapkan, 
total paket stimulasi sudah melebihi $5 trilyun. Memang jalan menuju pemulihan sarat nuansa 
politik. Hal ini dapat dicermati melalui pengalaman pemerintah AS yang harus menentukan 
sektor mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Apakah bank, asuransi atau industri seperti 
otomotif? Pasar sangat tidak menyukai ketidakpastian kebijakan, seperti diekspresikan kejatuhan 
masif bulan Oktober lalu. Transisi administrasi kepemimpinan di AS membuat situasi lebih pelik. 
 
Sejumlah pertanyaan kini mengemuka agar dapat dipetik pelajaran.  
1. Mengapa krisis global ini bisa terjadi? Mengapa krisis ini justru bersumber dari Amerika 

Serikat sebagai negara yang selama ini dikukuhkan sebagai jawara kapitalisme yang 
modelnya dipromosikan untuk ditiru?  

2. Hingga kapan krisis ini berakhir? Atau adakah tanda-tanda yang dapat diandalkan agar 
investor tidak terjebak oleh nadir-nadir palsu yang merekomendasikan pasar sudah 
menyentuh dasar? 

3. Mengapa kejatuhan bursa regional malah lebih parah ketimbang AS yang pada dasarnya 
episentrum krisis? 

4. Mengapa rupiah terus melemah meski BI sudah menaikkan bunga sementara harga minyak 
turun? Bagaimana prediksi akhir tahun 2008 dan 2009? 

5. Kejatuhan harga saham tahun 2008 menghanguskan potensi keuntungan selama tahun 2006 
dan 2007. Adakah pedoman untuk aksi ‘take profit’? 

6. Faktor-faktor yang harus dicermati oleh investor surat utang negara? 
7. Apa tema sektoral utama dalam berinvestasi saham untuk tahun 2009? 
8. Seperti apakah acuan strategi defensif untuk saham menghadapi resesi global? 
9. Adakah potential upside yang belum diperhitungkan pasar? 
10. Mengapa harga komoditas, khususnya minyak mentah, anjlok dengan sangat cepat. Bilamana 

harga komoditas kembali menguat?  
11. Bagaimana prospek sektor batubara, perbankan-multifinance, telekomunikasi, komunikasi, 

properti dan infrastruktur? 
12. Masih berartikah strategi diversifikasi bila saham dan obligasi keduanya berkorelasi positif? 

Adakah solusi supaya portfolio lebih stabil? 
 
Mengapa krisis keuangan ini bisa terjadi?  
 
Kami sependapat dengan majalah the Economist yang menyimpulkan krisis dipicu oleh 
kecerobohan kebijakan pemerintah AS, baik fiskal maupun moneter, dan penyalahgunaan (abuse) 
structured product. Kami nilai faktor hegemoni adikuasa dan transisi administrasi paska pemilu 
di AS menjadi aspek unik krisis ini. 
 
Peristiwa 9/11 nampaknya menyulut kekuatiran perlambatan ekonomi AS yang terjadi sejak 
tahun 2000 bakal memburuk menjadi depresi berkepanjangan seperti yang dialami Jepang tahun 
1980an. Untuk menghindari kemalangan itu, pemerintah secara agresif menggenjot stimulus 
ekonomi baik dari sisi moneter maupun fiskal. Dari sisi moneter, Fed melonggarkan likuiditas 
termasuk dengan menurunkan bunga hingga 1%. Bunga ini lebih rendah ketimbang inflasi saat itu 
sehingga secara real suku bunga menjadi negatif (lihat Peraga) 
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Sementara stimulus fiskal yang sangat besar dilakukan baik melalui pengucuran belanja negara 
maupun pemotongan pajak. Sangat bisa jadi perang yang kontroversial di Iraq dan Afghanistan 
termasuk bagian stimulus fiskal untuk menggerakkan berbagai industri AS. Mahalnya perang 
membuat surplus anggaran yang diraih semasa administrasi presiden Clinton berubah menjadi 
defisit yang terus membengkak.  
 
Pembiayaan anggaran defisit ini ditutup melalui penambahan utang negara. Hingga September 
2008, posisi utang Federal mencapai US$10 trilyun (sekitar 74% GDP), melonjak 72% dibanding 
September 2001. Lonjakan utang yang demikian besar ini menjadi meningkatkan pasokan dollar 
yang tidak hanya cenderung menekan kurs dollar, tetapi juga harga komoditas khususnya energi. 
 

 
 
Berbagai stimulus tersebut nampak efektif membalikkan arah perekonomian menjauhi resesi 
(lihat kembali Peraga). Malahan perekonomian AS mulai merasakan ancaman inflasi yang dipicu 
oleh kenaikan harga rumah, energi dan makanan. Sejak pertengahan 2004, Fed mulai 
mengetatkan likuiditas dengan menaikkan bunga secara berkala. Meski Fed rate terus meningkat 
namun yield obligasi negara jangka panjang yang dijadikan acuan bunga KPR nampak terjaga 
rendah. Hal ini semakin mendorong property boom seperti tercermin pada peningkatan harga 
rumah. 
 
Krisis dibenihkan ketika harapan bakal terus berlanjutnya kenaikan harga rumah memicu 
pengucuran kredit perumahan kepada kelompok yang berpotensi gagal angsur (sub-prime). 
Penyebaran benih krisis meluas ketika arus pembayaran angsuran kelompok sub-prime ini 
disekuritisasi dan dipaket sebagai colateral debt obligation (CDO). Structured product ini dijual 
kepada banyak investor institusi termasuk yang berasal dari Eropa sebab menawarkan peluang 
return yang lebih besar.  
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Rendahnya suku bunga juga memicu penciptaan berbagai produk investasi yang rumit dengan 
menggunakan utang (leverage), tidak lain untuk meningkatkan keuntungan. Minimnya regulasi 
menyuburkan perilaku serampangan (moral hazard) yang memicu risiko sistemik penyulut krisis. 
Maraknya proses intermediasi keuangan berdasarkan fee-based yang dilakukan oleh institusi 
perbankan konvensional dan bank investasi cenderung mengabaikan prinsip tata kelola 
(governance) dan kehati-hatian (prudence). Penyebaran produk investasi yang sarat risiko itu 
semakin meluas dengan adanya produk credit-default swap (CDS) yang banyak dikeluarkan oleh 
perusahaan asuransi besar. 
 
Keadaan sangat cepat memburuk ketika kenaikan harga rumah dan energi global (merespon 
terlalu banyak dollar) memicu inflasi secara persisten. Peningkatan suku bunga yang dilakukan 
Fed mengerem pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan harga rumah. Namun kelebihan 
pasokan mempercepat penurunan harga rumah Akibatnya risiko gagal angsur kelompok sub-
prime terus memburuk yang selanjutnya menggelontorkan harga produk investasi CDO. 
Sementara itu perlambatan ekonomi memperburuk kondisi keuangan perusahaan asuransi karena 
harus menanggung kerugian produk CDS yang diterbitkan.  
 
Kemajuan teknologi informasi nampak memperkeruh suasana. Berita buruk cepat beredar 
sehingga menyulut kepanikan investor. Kepanikan itu di antaranya terkait dengan kesulitan 
menaksir kerugian akibat ketidakjelasan valuasi structured-product dan market yang kurang 
likuid. Kepanikan itu melonjakkan permintaan atas cash yang memicu kesulitan likuiditas 
perbankan yang ternyata juga banyak berinvestasi pada asset yang kurang likuid. Seperti yang 
pernah kita alami tahun 1998-1999 krisis keuangan global ditandai dengan merosotnya peran 
intermediasi perbankan untuk pembiayaan sektor riil. 

 
Sangat ironis hegemoni adikuasa AS memuluskan krisis global ini terjadi. Tiada yang kuasa 
menahan tindakan unilateral AS menyerang negara berdaulat seperti Iraq dan Afganistan. Seperti 
yang diungkap oleh mantan ekonom kepala World Bank sekaligus pemenang Nobel Joseph 
Stiglizt, kedua perang itu tidak biayai dengan pajak melainkan dengan penciptaan utang sekaligus 
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penciptaan dollar yang sangat besar. Sementara penanganan krisis terpaksa disosialisasikan 
dengan menggunakan dana publik. Ketidakjelasan dukungan politik atas program penyelamatan 
(bail-out) dan transisi administrasi paska pemilu di AS memperpanjang ketidakpastian. 
 
Kapan krisis berakhir?Adakah indikator  untuk menduga krisis akan berakhir? 
Tidak ada yang tahu! Pihak yang optimis mengandalkan respon dunia yang sangat agresif, 
termasuk dengan program penjaminan, pengucuran likuiditas dan dana stimulasi. Saat ini ditaksir 
total dana ”bail-out” sudah lebih dari US$5 trilyun. Pemerintah AS sendiri dilaporkan memacu 
penyerapan kelebihan rumah untuk mencegah terus menurunnya harga rumah sebagai biang 
krisis.  
 
Pihak yang pesimis beralasan ”domino effect” belum selesai. Masih ada krisis lain seperti kartu 
kredit. Perekonomian dunia mengarah kepada 3-D recession (De-leveraging, debt and deflation). 
Business model universal banking AS dianggap usang (irreversibly broken). Sejumlah bank 
investasi telah kembali menjadi deposit taking bank. Namun penyesuaian global tidak mudah. 
De-leveraging akan mempengaruhi ketersediaan kredit untuk pembiayaan perdagangan dan 
investasi internasional.  
 
Sejumlah indikator setiap hari kami cermati untuk mendeteksi peluang membaik atau 
memburuknya krisis global (lihat Peraga) 
• Bloomberg Financial Condition Index (Bloomberg: BFCIUS). Indikator ini mengukur secara 

umum ketegangan di berbagai pasar uang, utang dan saham di AS. Dapat dicermati, BFCIUS 
mulai memburuk (turun di bawah nol) sejak merebaknya krisis sub-prime Agustus 2007. 
Meski nampak sudah melewati angka terburuk, angka BFCIUS masih belum 
menggembirakan. Puncak krisis nampaknya terjadi pada bulan Oktober 2008. Rentetan 
kejatuhan institusi keuangan ternama seperti Lehman Brothers dan Merrill Lynch dan 
perseteruan politik atas skema penyelamatan (bail-out program) di akhir September 2008 
mengoyak keyakinan investor akan prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat. 

• Baltic Dry Index (Bloomberg: BDIY) digunakan untuk mengukur volume perdagangan 
internasional. Kesulitan pendanaan, seperti yang diisyarakatkan oleh memburuknya BFCIUS, 
nampak menekan aktivitas perdagangan internasional. Meski BFCIUS sudah melewati angka 
terburuk, namun BDIY nampak belum menunjukkan perbaikan. Membaiknya Baltic Dry 
Index menandakan pemulihan sektor perdagangan internasional. 

• Indeks properti di China (Bloomberg: SHPROP). Kami gunakan indeks ini untuk mencermati 
respon investor terhadap berbagai stimulus yang dilakukan oleh pemerintah China, mulai dari 
penurunan bunga, keringanan pajak hingga belanja untuk infrastruktur. Suatu hal yang 
menggembirakan adalah indeks ini menunjukkan peningkatan setelah anjlok sekitar 80% dari 
angka tertinggi.  

. 
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Krisis ini sendiri mengingatkan semakin mendesaknya dilakukan penyeimbangan global terutama 
dilakukan oleh sentra ekonomi utama antara AS dan China. AS mengurangi dominasi permintaan 
domestik (yang dibiayai oleh utang) dan mendorong ekspor. Sementara China memacu 
permintaan domestik dan mengurangi dominasi ekspor. Tantangan terbesar adalah 
penyeimbangan global ini lebih mirip lari marathon ketimbang sprint sebab merambah banyak 
faktor selain ekonomi. 
 
Mengapa kejatuhan bursa regional malah lebih parah ketimbang AS yang pada 
dasarnya episetrum krisis? 
 
Saat tulisan ini disiapkan, indeks bursa saham Asia Pasific di luar Jepang (Bloomberg: MXAPJ) 
selama tahun berjalan anjlok sekitar 56% melebihi indeks saham S&P500 (Bloomberg: SPX) 
yang berkisar 39%. Disparitas kejatuhan kedua indeks saham tersebut nampak melebar sejalan 
dengan kekuatiran perlambatan ekonomi seperti ditunjukkan oleh trend penurunan harga minyak 
dan penguatan dollar (lihat Peraga). 
 
Kebanyakan negara berkembang sangat tergantung kepada negara maju baik dalam menyerap 
produksi ekspor sekaligus pembiayaan bisnis. Limpahan likuiditas dan kredit dari negara maju 
mendorong perekonomian negara berkembang dan bursanya lebih pesat ketimbang negara maju. 
Sebaliknya ketika limpahan likuiditas dan kredit itu terganggu, negara berkembang mengalami 
gangguan yang lebih parah baik pada bursa, nilai tukar dan aktivitas perdagangan dan investasi. 
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Mengapa rupiah terus melemah meski BI sudah menaikkan bunga sementara harga 
minyak turun? Bagaimana prediksi akhir tahun 2008 dan 2009? 
 
Kejatuhan rupiah terutama terjadi pada bulan September dan Oktober terkait dengan arus modal 
keluar baik melalui pasar saham, SBI dan obligasi negara. Rupiah sempat mendekati angka 
Rp13000 per dollar atau anjlok sekitar 33% sejak awal tahun. Seperti kami sampaikan 
sebelumnya, permintaan dollar meningkat terkait dengan preferensi investor memegang cash 
dengan menjual investasi di negara berkembang seperti Indonesia yang dianggap berisiko 
 
Data Bank Indonesia kepemilikan asing atas SBI pada Juli 2008 berkisar Rp62 trilyun atau sekitar 
34% saldo operasi pasar terbuka. Pada bulan November 2008, kepemilikan asing menyusut 
menjadi Rp6,1 trilyun (3%). Sementara kepemilikan asing atas SUN pada bulan November 
mencapai Rp86,4 trilyun turun dari Rp107 trilyun pada Agustus 2008. Pada periode tersebut, 
porsi kepemilikan asing atas SUN terhadap total penerbitan turun menjadi 16% dari 19,8%.  
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Kejatuhan nilai tukar rupiah sungguh di luar prediksi kami berdasarkan model ekonometri yang 
kualitas prediksinya selama ini cukup memuaskan. Terdapat dua variabel yang kami gunakan. 
Pertama, Bahana Fear Index (BFI) yang pada dasarnya merupakan perbandingan antara dana 
rupiah jangka pendek dengan cadangan devisa. Semakin besar rasio tersebut semakin besar risiko 
rupiah akan melemah melalui substitusi mata uang. 
 
Variable kedua adalah defisit neraca perdagangan untuk minyak terkait status Indonesia sebagai 
negara net-importer minyak. Semakin besar defisit neraca perdagangan minyak, maka semakin 
besar devisa yang harus disiapkan untuk membiayai defisit tersebut sehingga cenderung 
memperlemah rupiah. 
 
Dapat dicermati melalui peraga berikut bahwa kondisi BFI, spread antara SBI dan Fed, dan 
penurunan defisit neraca perdagangan minyak secara teoretis tidak mendasari kejatuhan rupiah. 
Kondisi BFI berada dibawah 100 dan jauh lebih baik dibanding krisis industri reksadana tahun 
2005.  
 
Prediksi rupiah dengan demikian tergantung sejauh mana kecemasan terhadap perekonomian AS 
yang melandasi preferensi investor memegang cash (dollar) dapat mereda. Sementara ini kami 
memproyeksikan nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2008 dan 2009 masing-masing pada kisaran 
11000 dan 10000. Kami merasa sedikit lega mencermati rupiah selama November 2008 
mengalami penguatan mendekati 11000. 
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Kejatuhan harga saham tahun ini menghanguskan potensi keuntungan selama tahun 
2006 dan 2007. Adakah pedoman untuk aksi ‘take profit? (pertanyaan ini dimuat di 
Majalah Investor edisi Desember 2008) 
 
Meski investasi saham disarankan untuk jangka panjang, investor dapat secara aktif melakukan 
aksi ambil untung untuk mengoptimalkan kinerja portofolio. Melalui aksi ambil untung, investor 
pada dasarnya mengurangi asset yang harganya sudah jauh lebih tinggi ketimbang nilai 
fundamentalnya (overvalued) untuk membeli asset yang sebaliknya undervalued. 
 
Tidak ada pedoman baku untuk aksi ambil untung maupun potong kerugian. Beberapa investor 
institusi kami melakukan aksi ambil untung sebagai disiplin pelaksanaan kebijakan investasi 
terkait alokasi antar asset. Kenaikan pesat IHSG tahun 2007 lalu menyebabkan prosentase alokasi 
saham melewati batas maksimum. Sehingga sebelum tahun lalu berakhir, mereka diharuskan 
menurunkan prosentase saham hingga sebatas maksimum dengan melakukan penjualan. Suatu 
keputusan yang tepat bila mencermati penurunan drastis IHSG selama tahun ini. 
 
Bisa saja aksi ambil untung dilakukan apabila potensi keuntungan saham telah melebihi rata-rata 
historisnya. Tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja historis keuntungan tahunan atas 
beberapa kelompok asset selama sepuluh tahun terakhir (Oktober 1998 hingga Oktober 2008). 
Terlihat rata-rata keuntungan per tahun IHSG (belum termasuk dividen) mencapai 19,3%. 
Sementara risikonya (secara statistik diukur menggunakan standar deviasi) mencapai 28,8%. 
Kenaikan pesat IHSG selama tahun 2006 dan 2007 yang berkisar 50% per tahun nampak 
mendekati rata-rata keuntungan plus satu standar deviasi.  
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Historical Asset Performance, Oktober 1998-Oktober 2008 

Asset Sub Asset Return Risk +1Std -1Std
Equity JCI 19.3     28.8     48.1     (9.6)    

LQ45 20.3     33.1     53.3     (12.8)  
Inflation CPI 8.4       3.5       11.9     5.0      
Forex IDR/USD 2.3       19.4     21.6     (17.1)  
Money market Deposits 12.4     8.8       21.2     3.6      

SBI 13.3     8.3       21.6     5.0      
Real sector* GDPN 18.9     9.5       28.4     9.5      

Annualized, %

 
 
 
Menarik untuk dicermati bahwa rerata kenaikan tahunan IHSG tidak banyak berbeda dengan 
18,9% rata-rata pertumbuhan pendapatan sektor riil secara umum (diukur berdasarkan Produk 
Domestik Bruto nominal, GDP nominal). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang 
kinerja IHSG bersesuaian dengan sektor riil.  
 
Memang pasar modal cenderung mendahului sektor riil. Lihat saja, risiko (standard deviasi) JCI 
sekitar 3 kali lebih besar ketimbang sektor riil (GDPN). Kenaikan pesat harga saham yang 
‘melewati’ rata-rata keuntungan sektor riil mencerminkan keyakinan investor pertumbuhan nilai 
harga saham beberapa tahun ke depan. Demikian juga sebaliknya bila harga saham turun tajam. 
Bila keuntungan investasi saham sudah melewati patokan keuntungan di sektor riil, tidak ada 
salahnya untuk ambil untung (take profit). 
 
Kejatuhan IHSG selama tahun berjalan yang sempat mendekati 60% secara statistik merupakan 
peristiwa yang jarang terjadi. Memang tidak ada yang tahu apakah pasar masih bisa turun lagi. 
Namun berdasarkan statistik, kami nilai saat ini terbilang tepat untuk berinvestasi di saham. 
 
Faktor-faktor yang harus dicermati oleh investor surat utang negara 
Kecemasan terjadi resesi biasanya memicu kenaikan harga surat utang negara. Hal ini jelas 
terlihat di AS dimana yield T-bond 10 tahun hanya berkisar 2.6% atau lebih rendah dari 7,2% 
rata-rata 28 tahun terakhir. Selain pertimbangan credit risk negara yang dianggap lebih rendah 
ketimbang perusahaan, investor mengantisipasi capital gain bila bank sentral menurunkan bunga 
untuk memacu pemulihan. 
 
Harapan penurunan suku bunga  tidak terlepas dari perlambatan inflasi selama perlambatan 
ekonomi. Peraga dibawah ini menunjukkan bagaimana transmisi inflasi di China mempengaruhi 
Indonesia. Sepertinya ada semacam time-lag sekitar 1 tahun untuk inflasi dan deflasi di China 
sampai ke Indonesia. Penurunan inflasi Indonesia 2006 yang dipicu oleh penurunan inflasi di 
China tahun 2005 merupakan salah satu pendorong kenaikan harga SUN Indonesia tahun 2006. 
 
Meski peluang penurunan suku bunga nampak besar, investor SUN perlu mencermati normative 
yield benchmark dan supply risk. Normative yield benchmark mengacu kepada imbal hasil 
terendah agar aman berinvestasi di SUN. Di samping actuarial rate, kami sarankan normative 
benchmark adalah proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun kemuka. Sebab 
investor SUN perlu memproteksi diri terhadap ancaman inflasi sekaligus menikmati manisnya 
sektor riil yang diestimasi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. 
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Kepentingan untuk mewaspadai supply risk sangat terkait dengan kebutuhan pemerintah untuk 
membiayai peningkatan defisit anggaran di tengah berkurangnya dana asing terkait proses de-
leveraging. Jadi supply risk bisa berasal dari pemerintah dan investor asing. Kami menyambut 
baik rencana pemerintah untuk mengurangi penerbitan SUN domestik dengan mengintensifkan 
pinjaman bilateral di luar IMF. Kami menilai faktor kestabilan nilai tukar rupiah mempengaruhi 
supply risk investor asing. 
 

 
 
 
Tema sektoral utama investasi 2009  
 
Menurut kami terdapat tiga issue penting yang mewarnai tema investasi 2009. Pertama, 
ketahanan laba dan kualitas asset (earnings resilience & asset quality) yang akan diuji 
(chastened) oleh krisis ekonomi global. Resesi tentu berdampak langsung pada sektor komoditas 
dan manufaktur yang berorientasi ekspor. Anjloknya permintaan akibat menciutnya ekonomi 
jelas akan memperburuk outlook pendapatan perusahaan. Ditambah lagi proses de-leveraging 
yang akan menyulitkan ketersediaan kredit pembiayaan perdagangan internasional. Pada 
gilirannya akan meningkatkan risiko pemburukan kualitas asset bank-bank yang menjadi kreditor 
dari perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk itu kami sarankan agar investor juga fokus pada 
kualitas asset perbankan. 
 
Kami menilai kecemasan resesi sudah banyak tercermin dalam harga saham. Hal ini terlihat dari 
harga saham yang anjlok di bawah replacement cost. Tetapi kami juga memperkirakan  pulihnya 
harga saham baru akan terjadi setelah ada positive earnings outlook. Bisa jadi berbagai berita 
negatif seputar resesi masih akan terus mendera Asia hingga pertengahan 2009. Jelas hal ini akan 
merintangi market rally, namun hal ini juga bisa menjadi positive leading indicator apabila pasar 
telah berhenti merespon berita negatif. Dalam jangka pendek, pasar akan terus berfluktuasi 
mencari keseimbangan antara murahnya valuasi dan berita negatif yang masih terus mengalir. 
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Kedua, keterbatasan fasilitas refinancing dan akses permodalan lainnya karena kreditor 
memperketat seleksi pengucuran kredit. Peningkatan refinancing risk jelas tak terelakkan. 
Implikasinya, perusahaan yang sangat tergantung pada modal kerja seperti kontraktor 
pertambangan dan bangunan, serta financing company bakal terhimpit. Kecuali perusahaan 
memiliki neraca yang sangat sehat dan/atau memiliki akses istimewa ke sumber modal. 
Perusahaan ini masih bisa mencatatkan pertumbuhan pendapatan. 
 
Ketiga, efektivitas stimulus fiskal dan moneter. Sejauh ini, akibat anjloknya permintaan global, 
puluhan perusahaan padat karya tumbang sehingga menyulut pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Berita PHK ini semakin sering menghiasi headline surat kabar. Hal ini bisa menganggu stabilitas 
sosial politik yang dibutuhkan menjelang Pemilu 2009. Secara historis Pemilu tidak mempunyai 
dampak langsung terhadap permintaan domestik (lihat Peraga). Bisa saja Pemilu 2009 ini berbeda 
karena dunia yang dilanda resesi. Karena itu kami menduga pemerintahan berjalan mempunyai 
motivasi kuat untuk menelurkan paket-paket stimulus penyelamat sektor riil. Paket stimulus ini 
sejatinya akan terfokus untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Sektor domestik seperti 
semen, kontraktor pekerjaan umum, hingga bank yang terlibat penyaluran dana infrastruktur 
seharusnya bisa turut mengambil manfaat. Namun tentu saja paket stimulus ini juga tergantung 
pada kapasitas APBN tahun 2009 dengan pembiayaannya yang kini lebih diarahkan pada sumber 
eksternal.  
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Acuan strategi defensive menghadapi resesi global?  
 
Saham defensive pada dasarnya mempunyai earnings resilience  yang didukung kekuatan 
finansial. Kami menggunakan compounded annual growth rate (CAGR) tahun 2008-2010 dari 
laba per saham (EPS) sebagai proxy earnings resilience. Kemudian kami tetapkan nilai rata-rata 
sebagai normative frontier untuk memisahkan perusahaan berdasarkan kualitas pertumbuhan 
laba. 
 
Lebih lanjut, fundamental keuangan kami ukur menggunakan sejumlah parameter. Pertama, rasio 
utang (net debt to equity). Nilai tinggi diberikan pada perusahaan dengan tingkat utang yang lebih 
kecil. Perusahaan tersebut menanggung beban pembiayaan yang lebih ringan sehingga memiliki 
peluang lebih besar untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam keadaan krisis, investor sangat 
perlu memperhatikan solvabilitas perusahaan.  
 
Kedua, Return on equity sebagai proxy rentabilitas. Sebab rasio utang yang baik saja belum tentu 
membawa manfaat bagi profitabilitas. Sebaliknya, tingkat utang yang besar terkadang perlu untuk 
meningkatkan laba. Sebagai penyeimbang, kami juga mempertimbangkan faktor ROE dalam 
seleksi kualitatif. 
 
Ketiga, kapitalisasi pasar. Kami melihat emiten berkapitalisasi besar relatif lebih mudah 
mendapat akses sumber dana. Kalangan perbankan, yang saat ini sangat berhati-hati, lebih senang 
mengucurkan kredit kepada perusahaan besar yang lebih well-known. Emiten dengan kapitalisasi 
yang besar dianggap berisiko rendah sehingga dapat menikmati cost of fund yang lebih murah. 
 
Keempat, dividend yield. Dalam situasi krisis, saham dengan dividend yield tinggi mengurangi 
risiko kerugian investor. Keuntungan dalam bentuk kas lebih bermanfaat bagi investor daripada 
capital gain karena unsur kepastian yang lebih tinggi. 
 
Kelima, earnings visibility. Indikator ini mengukur tingkat kepastian pertumbuhan pendapatan 
perusahaan meski fundamental ekonomi memburuk. Kelompok terbaik adalah perusahaan yang 
masih tetap tumbuh tanpa stimulus dari luar. Kelompok selanjutnya adalah sektor perbankan dan 
konsumsi yang kami yakini lebih mampu mengambil keuntungan daripada interest-rate sensitive 
sector lainnya. Semen juga kami masukkan ke dalam kelompok ini mengingat sektor semen 
diuntungkan oleh turunnya harga komoditas. Kelompok terakhir dengan skor paling bawah 
adalah emiten yang terpengaruh permintaan global seperti tambang, CPO, karet. Yang bisa 
termasuk kelompok ini adalah sektor properti dan konstruksi yang dirundung sentimen negatif 
dan kurangnya katalis. 
 
Kriteria pemberian skor dilakukan berdasarkan kuartil dari setiap kriteria. Untuk penilaian 
earnings visibility, kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan karakteristik 
setiap saham. Akhirnya, secara hati-hati kami menggunakan ”median + 1” dari total skor atas 
kelima kriteria digunakan sebagai sumbu pemisah perusahaan berfundamental kuat dengan yang 
lemah (Lihat Tabel) 
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Hasil evaluasi kami petakan ke dalam 4 kuadran (lihat Peraga). Kuadran I berisi’most preferred 
companies’. Di dalamnya terdapat perusahaan dengan pertumbuhan laba dan kekuatan finansial 
di atas rata-rata. Mereka memiliki earnings resilience, neraca yang kuat, dan tidak terlalu 
mengandalkan stimulus untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatannya.  
 
Di sisi lain, kuadran III berisi ’least preferred companies’. Kuadran ini dicirikan oleh 
pertumbuhan laba di bawah rata-rata dan bahkan negatif. Mungkin saja ada perusahaan dengan 
rasio-rasio neraca yang sehat di dalam kuadran ini seperti AALI., namun gagal memenuhi 
qualitative screenings lainnya. Sedangkan dua kuadran lainnya berisikan perusahaan yang 
sewaktu-waktu dapat pindah kuadran apabila ada perubahan earnings outlook, sentimen serta 
faktor fundamental lainnya. 

Kuadran IKuadran II

Kuadran III Kuadran IV
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Saham Harga
Net debt 
to equity

Mkt Cap ROE 
'09

Dvd yld Earnings 
visibility

Total 
Score

AALI IJ 9,350    4 1 0 1 0 6 -23.5%

ADHI IJ 200       0 0 1 2 0 3 22.9%

AKRA IJ 560       2 0 1 4 0 7 13.5%

ANTM IJ 1,010    4 0 0 0 0 4 -42.1%

ASII IJ 9,750    0 3 2 3 2 10 1.5%

BBCA IJ 2,850    4 4 2 2 2 14 12.9%

BBNI IJ 520       0 0 0 4 2 6 30.1%

BBRI IJ 3,800    0 4 2 3 2 11 15.7%

BDMN IJ 2,750    2 0 1 3 2 8 5.6%

BMRI IJ 1,900    4 3 1 3 2 13 10.9%

BTEL IJ 51         4 0 0 1 2 7 37.0%

BUMI IJ 930       0 1 3 4 0 8 4.0%

CTRA IJ 158       4 0 0 2 0 6 10.8%

CTRP IJ 128       4 0 3 0 0 7 35.7%

CTRS IJ 155       4 0 0 4 0 8 -0.9%

DGIK IJ 50         4 0 0 3 0 7 24.6%

ELSA IJ 114       2 0 0 4 0 6 24.3%

ELTY IJ 69         2 0 0 3 0 5 65.6%

INCO IJ 1,925    4 1 0 1 0 6 -32.9%

INDF IJ 910       0 0 0 3 2 5 10.6%

INDY IJ 1,350    4 0 3 4 0 11 31.0%

INTP IJ 3,450    2 0 1 2 2 7 30.8%

ISAT IJ 4,700    0 2 0 2 2 6 2.3%

ITMG IJ 10,500  4 0 3 4 0 11 20.4%

JSMR IJ 820       2 0 0 3 4 9 31.0%

KLBF IJ 390       4 0 1 1 2 8 20.9%

LPKR IJ 790       2 0 0 1 0 3 37.9%

LSIP IJ 2,850    4 0 0 1 0 5 -23.4%

MAPI IJ 400       0 0 0 2 2 4 16.0%

MEDC IJ 1,830    2 0 0 4 0 6 -12.3%

MPPA IJ 570       2 0 0 2 2 6 14.7%

MYOR IJ 1,180    0 0 1 3 2 6 28.7%

PGAS IJ 2,050    0 4 6 2 4 16 48.7%

PTBA IJ 6,950    4 1 5 4 0 14 22.6%

RALS IJ 490       4 0 1 4 2 11 10.6%

SGRO IJ 1,130    4 0 0 1 0 5 -17.7%

SMCB IJ 440       0 0 1 0 2 3 21.9%

SMGR IJ 3,325    4 1 2 3 2 12 13.1%

SMRA IJ 186       0 0 0 2 0 2 2.9%

TINS IJ 1,060    2 0 5 4 0 11 -9.8%

TLKM IJ 6,500    2 4 4 2 4 16 7.1%

TOTL IJ 96         4 0 0 2 0 6 19.1%

TRUB IJ 50         4 0 2 0 0 6 23.2%

TSPC IJ 360       4 0 0 4 2 10 0.3%

UNSP IJ 250       0 0 0 1 0 1 -47.8%

UNTR IJ 4,475    4 1 1 3 0 9 6.7%

UNVR IJ 7,350    4 4 6 2 4 20 15.3%

WIKA IJ 174       4 0 0 3 0 7 36.6%

Qualitative Screenings
EPS growth
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Adakah “potential upside” yang belum diperhitungkan pasar?  
 
Pertama-tama, kami melihat merosotnya harga komoditas bisa menjadi blessing in disguise bagi 
perusahaan manufaktur yang mayoritas biaya pokok produksinya adalah barang material dan 
energi. Sementara permintaan cenderung melemah, kesempatan melakukan inisiatif pemotongan 
biaya kini terbuka bagi perusahaan. Masih terkait dengan kejatuhan harga energi, kami melihat 
penurunan subsidi BBM meningkatkan peluang kenaikan belanja pemerintah untuk sektor 
infrastruktur.  
 
Katalis lainnya adalah berupa insentif pajak. Pemerintah tampaknya belum akan mengubah 
rencananya untuk menurunkan corporate tax rate menjadi 28% di tahun 2009 dan 25% di 2010. 
Lebih lanjut, perusahaan terbuka dengan jumlah saham beredar diperdagangkan (free floating) 
yang mencapai 40% akan menerima potongan pajak sebesar 500bps. 
 
Mengapa harga komoditas, khususnya minyak mentah, anjlok dengan sangat cepat. 
Bilamana harga komoditas kembali menguat? 
 
Seperti yang kami jelaskan di muka, peningkatan harga komoditas – yang memacu inflasi global 
– tidak terlepas dari kelebihan pasokan dollar untuk membiayai defisit anggaran dan neraca 
perdagangan AS (lihat Peraga). Pelemahan dollar memicu harga minyak, sebaliknya penguatan 
dollar menurunkan harga minyak. 
 
Harga minyak sendiri sempat meroket hingga $147 per barrel. Meski demikian pasar berjangka 
sudah memproyeksikan konsolidasi harga minyak. Sejumlah ahli menilai kenaikan harga minyak 
lebih terkait dengan kapasitas penyuling bukan pasokan minyak. Butuh waktu agar investasi 
penyuling bisa memberikan tambahan pasokan. 
 
Lalu mengapa harga minyak turun drastis hingga sepertiga dari angka tertinggi? Selain 
melesatnya permintaan dollar untuk mengamankan diri dari asset berisiko, penurunan harga 
minyak mencerminkan pencarian keseimbangan permintaan dan penawaran. Sejak dimulainya 
siklus komoditas, banyak perusahaan melakukan investasi baru yang dibiayai oleh limpahan 
likuiditas saat ini. Tentunya hal ini didasarkan asumsi permintaan minyak akan tetap tinggi (blue 
sky scenario). Diharapkan beberapa tahun kemudian investasi tersebut mulai berproduksi dan 
menambah pasokan di pasar internasional. 
 
Kecemasan resesi global dan mengeringnya likuiditas global terkait proses de-leveraging memicu 
persepsi bahwa pasokan mendatang bakal “overdosis”. Hal inilah yang memicu penurunan harga 
minyak terjadi dalam waktu yang relatif cepat.  
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Persepsi kelebihan pasokan juga dialami sektor kelapa sawit. Salah satu penyebabnya adalah 
rotasi tanam yang dilakukan petani AS dari jagung menjadi soya dan gandum. Rotasi ini 
dilakukan untuk mencegah keletihan lahan sekaligus mengurangi biaya pemupukan. Investor 
sempat dikejutkan oleh berita petani AS menamam soya dan gandum yang lebih luas 
memanfaatkan peningkatan harga komoditas pangan dunia.  
 
Penurunan harga komoditas anjlok telah memaksa banyak perusahaan memotong belanja modal. 
Nilai sejumlah perusahan perkebunan sawit diduga telah jatuh di bawah replacement cost. Bakal 
terjadi proses pengurangan persediaan (de-stocking) yang dalam jangka menengah akan menekan 
pasokan. Kami mengestimasi proses semacam ini bisa memakan waktu 12 hingga 18 bulan. 
 
Penurunan drastis harga minyak memicu sentimen negatif terhadap saham batu-bara. Pasalnya, 
dengan penurunan yang drastis itu harga minyak dalam satuan energi British thermal unit (BTU) 
lebih murah ketimbang batubara. Saat tulisan ini disiapkan, selisih harga batubara dan minyak 
sebesar $ 4,9 per juta BTU. Ini lebih rendah dibanding rata-rata selama 7 tahun terakhir ($6,9). 
Mengapa demikian? Selain karena kejatuhan harga minyak bumi dalam waktu singkat, kami nilai 
ketiadaan kontrak berjangka mengakibatkan harga batubara lebih rigid dan tidak responsif 
dengan perubahan harga minyak sebagaimana terjadi dengan CPO.  
 
Implikasinya kami melihat potensi penurunan harga batubara bila harga minyak tidak menguat. 
Permintaan thermal coal dari pembangkit listrik relatif sudah dipetakan. Dalam 30 tahun 
permintaan tumbuh 7.4% (metode CAGR) dan hanya pernah turun -1% pertahun. Dari sisi 
penawaran kami melihat adanya potensi peningkatan yang signifikan. Kemajuan program de-
bottlenecking dari port di Australia memungkinkan mereka menaikkan ekspor secara signifikan. 
Queensland ports diestimasikan naik menjadi 250mtpa dari 119mtpa di tahun 2011. Sedangkan 
kapasitas Newcastle port akan bertambah sebesar 30mtpa dari 89mtpa. Namun penerapan DMO 
(domestic market obligation) dan ketatnya kredit modal kerja dan investasi untuk pembelian 
heavy equipment di Indonesia, bisa membatasi pertumbuhan ekspor. Valuasi perusahaan batubara 
kini baru memperhitungkan harga batubara US$65-70/ton.  



 
  Investment-Research Division 
 
 

19 

 

 
Mencermati begitu besarnya penciptaan dollar yang diperlukan untuk ‘bail-out’ krisis keuangan, 
kami menilai kurs dollar akan kembali melemah. AS sendiri nampak berkepentingan untuk dollar 
melemah untuk memacu ekspor guna mengkompensasi pelemahan permintaan domestik. 
 
Prospek saham sektor perbankan dan multifinance 
Peningkatan risiko memburuknya kualitas asset menjadi perhatian utama di sektor perbankan. 
Kesulitan likuiditas akan tetap menghantui selama kepercayaan antar bank belum pulih. 
Pertumbuhan kredit diduga akan melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi dan 
kecenderungan bank untuk memperketat prinsip kehati-hatian. 
 
Kecenderungan peningkatan suku bunga paska pertumbuhan kredit yang pesat berpotensi memicu 
penurunan kualitas asset. Tidak dipungkiri booming ekonomi sebelumnya telah membuat bank 
saling berlomba-lomba mengucurkan kredit. Proses due dilligence yang sifatnya menghambat 
pengucuran kredit dikompensasikan dengan penetapan risiko kredit yang tinggi. Risiko kredit ini 
diterjemahkan ke dalam suku bunga yang tinggi. Pada masa sulit, suku bunga yang tinggi akan 
menghantam solvabilitas para debitur. 
 
Dalam beberapa kuartal terakhir, selama booming perekonomian Indonesia, perbankan menikmati 
pesatnya laju kredit dan suku bunga kredit yang tinggi. Semasa booming, non performing loan 
absolute memasuki teritori pertumbuhan negatif. Rasio kredit bermasalah (NPL) bergerak dengan 
tren menurun hingga di bawah 5%. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat pertumbuhan kredit 
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year-on-year mencapai lebih dari 20% sejak pertengahan tahun 2007. Sampai pada semester 
pertama 2008, tingkat kepercayaan begitu tinggi sehingga provisi kerugian kurang diperkuat.  
 

 
Akan tetapi keadaan ekonomi berubah. Dampak krisis keuangan terhadap sektor riil mulai 
terlihat. Pertumbuhan penjualan (same store sales) Ramayana bulan Oktober hanya 7,6%. Angka 
ini jauh lebih rendah dari rata-rata bulanan 11% (tidak memperhitungkan efek penjualan saat 
Lebaran). Gaikindo memperkirakan penjualan kendaraan bermotor melambat 30% pada tahun 
2009. Riak-riak PHK terus bermunculan, menandai pelemahan sektor riil yang sulit terelakkan, 
sekaligus pelemahan solvabilitas para debitur. 
 
Gejala penurunan kualitas asset mulai terbaca sejak pertengahan 2008. NPL growth menunjukan 
percepatan meski tingkat pertumbuhannya masih dalam teritori negatif. Sangatlah mungkin NPL 
growth masuk ke dalam teritori positif pada kuartal-kuartal mendatang. Perlu diketahui, kredit 
bermasalah yang telah direstrukturisasi dikeluarkan dari perhitungan NPL. Dengan kata lain, 
meski diregulasi secara ketat, perhitungan NPL sangat dipengaruhi kebijakan bank yang 
bersangkutan. 
 
Sayangnya, langkah-langkah antisipatif baru dimulai pertengahan tahun 2008, berupa 
peningkatan provisi kerugian dan pengetatan pemberian kredit. Apakah hal ini cukup? Hanya 
waktu yang bisa memastikannya. Faktanya, pada bulan Oktober 2008 laju pertumbuhan kredit 
melebihi 35% terhadap tahun sebelumnya. Pemberian fasilitas kredit baru mungkin telah 
diperketat, tetapi komitmen kredit yang telah dibuat semasa booming ekonomi tidak dapat 
dihentikan begitu saja. 
 
Beberapa bank besar dan bank lainnya telah meningkatkan provisi kerugian cukup besar. BCA, 
misalnya memiliki rasio provisions coverage lebih dari 3,5x. Artinya, provisi kerugiannya 
mampu menutup hingga 3,5x jumlah kredit bermasalahnya. Beberapa bank lainnya memiliki 
coverage hingga lebih dari 2x. Tetapi masih banyak bank yang memiliki coverage kurang dari itu 
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bahkan kurang dari 100%. Fakta ini menarik untuk dicermati. Beberapa bank memiliki ekspektasi 
yang buruk atas kualitas kredit, sementara bank lainnya masih yakin atas kualitas kredit mereka. 
Padahal sebagian risiko yang dihadapi adalah systematic risk. Bank-bank yang tidak 
menghiraukan hal ini akan menghadapi masalah profitabilitas di masa mendatang akibat kredit-
kredit buruk yang bermunculan.  
 
Likuiditas berangsur-angsur pulih. Hal ini ditunjukan dengan menurunnya overnight rate. Pada 
saat tulisan ini dibuat, overnight rate berada di bawah 9,3%. Sebagai perbandingan, overnight 
rate pernah mencapai 10% pada puncak ketatnya likuiditas. Bank-bank berkapitalisasi besar 
paling menikmati kendurnya likuiditas karena masyarakat menaruh kepercayaan besar pada 
mereka. 
  
Profitabilitas menjadi privilege untuk beberapa bank. Pasar kredit lebih sepi karena permintaan 
yang menurun. Dengan NPL growth meningkat, rasio NPL akan semakin besar. Meski level NPL 
selama satu tahun terakhir berada di bawah 5%, bukan tidak mungkin NPL 2009 dapat menembus 
7%. Efeknya negatif mempengaruhi marjin bunga bersih (NIM). Pada peraga diatas terlihat 
bahwa NIM dan NPL bergerak berlawanan. 
 
Persaingan memperebutkan kredit juga mengendur karena kebanyakan bank akan sibuk dengan 
urusan internalnya: memperbaiki kualitas asset. Bank yang siap dengan kondisi ini dapat lebih 
leluasa memperluas pangsa pasar kredit. Sementara ini, pertumbuhan kredit bank 2009 
diperkirakan hanya sekitar 15%. 
  
Investor perlu berhati-hati terhadap saham perbankan. Memburuknya kualitas asset sangat sulit 
dihindari. Investor dapat memilih bank dengan kualitas asset yang baik dan telah bersiap 
menghadapi yang terburuk. Likuiditas, yang berangsur-angsur pulih, tidak lagi menjadi concern 
utama. Profitabilitas perbankan di tahun 2009 sudah jelas menjadi isu yang sulit. Safety first. 
 
Industri multifinance menghadapi tantangan mirip dengan perbankan. Kualitas asset adalah 
ancaman bersama sementara refinancing risk adalah masalah besar. Pembiayaan baru juga sulit 
ditemukan dan biayanya mahal. Tanpa refinancing dan pembiayaan baru, tidak akan ada 
pertumbuhan. 
 
Dalam dua bulan terakhir kami mengunjungi beberapa pemain besar multifinance. Diakui bahwa 
roll over kredit lebih sulit, begitu pula dengan komitmen pinjaman baru. Mereka sangat 
mengandalkan bank yang terafiliasi sebagai sumber dana. Soal kualitas asset, langkah antisipatif 
telah dilakukan, yaitu meningkatkan down payment, mempercepat penagihan, memperketat 
seleksi kredit baru, bahkan ada yang memperkecil volume kredit baru.  
 
Beberapa multifinance yang kami kunjungi mencatat penurunan kredit baru bulan Oktober 
sebesar 20% hingga 60% m-o-m. Pasar kredit konsumsi di luar Jawa juga dipandang sangat 
berisiko, terutama di wilayah berbasis komoditi. Pengeroposan kualitas kredit akibat efek 
penurunan pendapatan para debitur menjadi isu utama di wilayah tersebut. 
 
Bagaimana dengan pemain kecil atau yang tidak terafiliasi dengan bank? Multifinance yang 
mampu bertahan adalah yang memiliki sumber dana kuat. Komitmen pendanaan yang kuat 
merupakan bantalan pengaman bagi asset kredit yang bermasalah. Jika kredit bermasalah ini 
teratasi, pendanaan dapat menjadi modal pertumbuhan. Pada akhir krisis, multifinance yang 
masih bertahan akan menikmati persaingan yang lebih longgar. Profitabilitas? Lupakan. Survivors 
play. 
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Prospek saham sektor telekomunikasi 
 
Perang tarif telah mereda, industri telekomunikasi memasuki tahap konsolidasi. Tarif per menit 
telah turun 80% dalam waktu kurang dari satu tahun. Jumlah minutes of usage meningkat 
sedangkan utilisasi jaringan rata-rata telah mencapai lebih dari 70%. Untuk mempertahankan 
pertumbuhan, perusahaan harus meningkatkan kapasitas masing-masing. Dengan perbankan yang 
masih sangat berhati-hati menyalurkan kredit, belanja modal menjadi solusi yang mahal bagi 
industri telekomunikasi. Pada sisi permintaan, pangsa pasar Indonesia masih luas. Tingkat 
penetrasi telepon seluler baru sekitar 50%, meski angka ini cepat bertumbuh. 
 
Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang memiliki posisi utang moderat lebih diuntungkan. 
Biaya belanja modal mereka menjadi murah karena cost of fund yang lebih rendah. Perusahaan 
dengan free cash flow positif memiliki keunggulan fleksibilitas dalam keputusan bisnis. 
Perusahaan dengan network coverage luas yang menjangkau hingga pelosok memiliki 
keunggulan karena persaingan terkonsentrasi di kota-kota besar. 
 
Pemain telekomunikasi dengan posisi neraca terkuat berpeluang mendominasi industri ini selama 
tahun 2009. Para pesaing memerlukan waktu untuk konsolidasi, mencari pinjaman dan 
membangun kapasitas dengan cost of fund yang tinggi. Dengan 40% belanja modal industri 
dilakukan oleh satu pemain dominan, rasanya sulit bagi pemain kecil untuk menyamai 
kedudukan. 
 
Prospek saham sektor konsumsi 
 
Kontraksi ekonomi diperkirakan memperlemah permintaan tahun 2009. Beberapa indikator sektor 
riil menunjukan gejala penurunan permintaan tersebut, antara lain penjualan kendaraan bermotor 
dan penjualan Ramayana sebagai retailer low-end market. 
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Jatuhnya harga komoditas telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Penjualan sepeda motor 
dan mobil telah menunjukan tren penurunan masing-masing sejak bulan September dan Agustus. 
Hal ini konsisten dengan data pertumbuhan kredit multifinance yang turun signifikan pada bulan 
Oktober. Gaikindo memperkirakan penjualan kendaraan bermotor 2009 melambat 30%. Momen 
pemilu dan stimulus fiskal merupakan angin segar bagi industri otomotif, begitu pula dengan 
penurunan harga bahan bakar. Tetapi efeknya tetap sulit diperkirakan. Hingga tulisan ini dibuat, 
belum ada manajemen perusahaan otomotif yang mengumumkan target penjualan 2009. 
 
Industri farmasi menghadapi tantangan pelemahan rupiah. Sekitar 70-80% bahan baku farmasi 
adalah impor. Kalaupun perusahaan menggunakan fasilitas lindung nilai, pelemahan rupiah 
berkepanjangan tetap dapat menggerus laba kotor emiten. Perusahaan farmasi memiliki rata-rata 
persediaan bahan baku untuk 3 bulan, sehingga tingginya biaya bahan baku baru tercermin pada 
laporan keuangan 6 bulan setelahnya. Akan tetapi, begitu persoalan ini termitigasi, tahun 2009 
dapat relatif mudah dilewati. 
 
Retailer pakaian juga terkena imbas penurunan daya beli. Operasional di luar Jawa, terutama di 
daerah berbasis komoditas, diperkirakan mengalami dampak signifikan. Hal ini diperkuat dengan 
data penjualan Ramayana bulan Oktober yang hanya tumbuh 7,6% y-o-y, lebih rendah dari rata-
rata bulanan yang mencapai 11%. Rencana pembukaan 4 toko pada kuartal keempat 2008 pun 
ditunda. Retailer juga menghadapi ancaman serbuan produk impor yang lebih murah, apalagi 
pasar dunia tidak mampu menyerap produk-produk tersebut. Bagi retailer yang mengimpor 
barang, ada persoalan tambahan yaitu volatilitas nilai Rupiah. 
 
Beragam isu membayangi saham sektor konsumsi. Ditengah kegamangan perekonomian, 
bersikap defensif bukanlah ide yang buruk. Perusahaan yang memiliki keunggulan inheren adalah 
yang memiliki positive free cash flow, pangsa pasar dominan, dan tidak tergantung pada utang. 
Perusahaan seperti itu mampu melewati krisis dan berpotensi mengambil alih pangsa pasar yang 
tidak digarap optimal oleh pesaingnya.  
 
Prospek saham properti 
 
Pelemahan daya beli tampaknya menjadi pukulan telak bagi industri properti. Kami mengestimasi 
adanya penurunan marketing sales 10-15% tahun depan. Selain permintaan, penurunan ini juga 
disebabkan perlambatan pengerjaan konstruksi karena naiknya beban bunga. Penurunan paling 
besar berasal dari segmen pendapatan rendah hingga menengah. Sedangkan untuk kelas high-end 
product permintaan hanya akan sedikit terkoreksi mengingat permintaan dari kelas ini tidak 
terkendala oleh pembiayaan bank. Lebih lanjut, pusat perbelanjaan (retail space) bisa menjadi 
subsektor pertama yang terpukul akibat turunnya daya beli. Begitu pula dengan subsektor hotel 
akibat dampak resesi yang meluas ke sektor pariwisata.  
 
Namun kami juga menilai valuasi saham properti saat ini cukup atraktif. Hal ini terlihat dari harga 
saham yang mendiskon nilai asset bersih properti hingga level 80%. Sementara itu untuk 
perusahan properti di Asia, diskon yang sama hanya mencapai 47%. Di samping itu turunnya 
biaya material konstruksi bisa menjadi katalis positif bersama dengan mulai turunnya tingkat 
suku bunga. 
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Prospek sektor infrastruktur 
Dengan kapasitas fiskal saat ini sebenarnya tidak banyak saham infrastruktur unggulan yang bisa 
bertumbuh dengan stimulus yang terbatas. Namun tidak demikian dengan PGAS dan JSMR. 
PGAS memiliki kombinasi unik antara saham defensive sekaligus salah satu pencetak 
pertumbuhan laba bersih terbesar. Selesainya pipa SSWJ di bulan September ’08 telah menambah 
kapasitas sebanyak 41%. Proyek ini juga akan mendorong volume distribusi PGAS 25% menjadi 
700mmscfd di tahun 2009. Kami memproyeksikan pertumbuhan laba bersih PGAS hingga tahun 
2010 bakal mencapai 48%pa.  
 
Saham lainnya adalah JSMR dengan proyeksi pertumbuhan laba bersih mencapai 31%. Volume 
lalu lintas yang telah terbukti tahan terhadap pelemahan ekonomi menjadikan saham ini sebagai 
safe bet. Kepastian kenaikan tarif yang sejalan dengan inflasi juga menambah daya tariknya 
sebagai inflation-hedge play. Dalam beberapa bulan ke depan JSMR mulai menggunakan internal 
kas dari IPO untuk pembangunan ruas tol yang telah direncanakan. Execution risk masih tetap 
ada, mulai dari keterlambatan tender, pembebasan lahan hingga telatnya realisasi dana land 
capping.  
 
Lebih lanjut kami netral atas sektor konstruksi. Sulitnya pembiayaan modal kerja dan trend 
penurunan marjin masih mewarnai kondisi industri ini. Selain itu pajak final sebesar 2-4% yang 
dikenakan langsung pada nilai proyek konstruksi tentunya akan berakibat negatif dalam jangka 
pendek. Namun dalam jangka panjang, regulasi ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi 
dari kontraktor kecil. Sehingga kontraktor besar dan listed companies bisa menjadi lebih 
kompetitif.  
 
Kami juga netral pada sektor semen. Kami memperkirakan konsumsi semen tidak berubah tahun 
depan mengingat naiknya bunga KPR dan ketatnya seleksi pemberian kredit. Belum lagi 
melemahnya permintaan dari luar Jawa akibat anjloknya harga komoditas. Sementara itu harga 
juga tidak akan berubah banyak seiring strategi perusahan-perusahaan semen untuk memperkaya 
margin operasi.  
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Masih berartikah strategi diversifikasi bila saham dan obligasi keduanya berkorelasi 
positif? Adakah solusi supaya portfolio lebih stabil? 
 
Tabel dibawah ini menampilkan koefisien korelasi prosentase perubahan antar kelompok asset 
saham (IHSG), obligasi negara (BTCWABF), valas (IDRUSD) dan pasar uang (SBI). Terlihat 
koefisien korelasi antara saham dan obligasi negara ternyata positif dan sangat besar (+58%).  Hal 
ini mengaburkan rasionalitas diversifikasi yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas portfolio. 
 
Koefisien Korelasi Antar Kelompok Asset
Periode Des05 hingga Des08

IHSG BTCWABF IDRUSD SBI
IHSG 0.58           (0.58)          0.05           
BTCWABF (0.53)          0.16           
IDRUSD (0.03)          
SBI  

 
Dengan korelasi yang negatif dan besar, investor nampaknya disarankan untuk memilih portfolio 
yang terdiri dari saham dan valas atau yang berkomposisi obligasi dan valas. Pilihan ini mungkin 
sulit diterapkan untuk dana pensiun dan asuransi. Kedua investor institusi ini memiliki kewajiban 
jangka panjang dengan target return tertentu (seperti melebihi inflasi) yang pencapaiannya lebih 
diharapkan melalui saham dan obligasi. 
 
Sebetulnya ada kelompok asset memenuhi kriteria diatas yang dikenal sebagai private equity 
fund. Umumnya private equity berinvestasi pada instrument atau perusahaan yang belum listed. 
Misalnya perusahaan yang membutuhkan suntikan dana  untuk bertumbuh lebih pesat (turn 
around story). Investor private equity fund mengkapitalisir keuntungan bila perusahaan (investee) 
ditawarkan kepada publik (IPO). 
 
Persoalan yang dihadapi investor adalah kecakapan profesional di dalam bidang terkait dan akses 
menemukan investor club yang kompeten. Hal ini tidak mudah. Untuk itu, Bahana TCW saat ini 
sedang mempersiapkan private equity fund dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas 
(RDPT). Melalui RDPT ini, investor memiliki akses penyertaan berinvestasi langsung di sektor 
riil di dalam berbagai bidang usaha. 
 

Carpe diem, seize the day… 


