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Di masa pandemi seperti sekarang ini 
reksadana pasar uang masih menarik.
Ika Pratiwi, Fund Manager 
Avrist Asset Management 

Prediksi Rupiah

Khawatir 
Virus 

Korona
JAKARTA. Rupiah meng-
awali pekan ini dengan 
lesu. Senin (22/6), kurs 
spot rupiah melemah 
0,35% menjadi Rp 14.150 
per dollar Amerika Seri-
kat (AS). Tapi kurs tengah 
rupiah Bank Indonesia 
menguat 0,23% menjadi 
Rp 14.209 per dollar AS. 

Analis Global Kapital 
Investama Alwi Assegaf 
menyebut, pelemahan ru-
piah dalam beberapa hari 
terakhir disebabkan per-
mintaan dollar AS sebagai 
aset nilai lindung semakin 
tinggi. "Data ekonomi di 
pasar global menunjuk-
kan perbaikan. Di dalam 
negeri, kekhawatiran ber-
tambahnya kasus positif 
virus korona di Indonesia 
memicu rupiah melemah," 
kata dia, kemarin.

Ekonom Bank Permata 
Josua Pardede mengung-
kapkan, pemangkasan 
suku bunga acuan BI pada 
pekan lalu justru membe-
bani rupiah. "Selain itu, 
pelaku pasar global was-
pada dan wait and see 
terkait perkembangan vi-
rus korona di berbagai 
negara, seperti AS, Jer-
man dan Australia," kata 
Josua. Kasus korona di 
dalam negeri juga nampak 
masih cukup besar.

Josua memprediksi ru-
piah cenderung melemah 
dan bergerak antara Rp 
14.100-Rp 14.250 per dol-
lar AS. Alwi memperkira-
kan rupiah bergerak anta-
ra Rp 13.990-Rp 14.200 
per dollar AS.

Hikma Dirgantara

Tetap Menawan Meski Kinerja Stagnan
Analis menilai prospek PT Unilever Indonesia Tbk menarik lantaran pertumbuhan kinerja cenderung stabil

JAKARTA. Analis menilai efek 
pandemi korona tidak akan 
menjangkiti PT Unilever Indo-
nesia Tbk (UNVR). Kinerja 
emiten anggota indeks KOM-
PAS100 ini diperkirakan tetap 
stabil hingga akhir tahun. 

Analis BNI Sekuritas Willi-
am Siregar mengatakan, 
UNVR masih mampu menjaga 
pangsa pasar di tengah pande-
mi. Ditambah lagi, permintaan 
produk home personal care 
(HPC) serta produk kebersih-
an dan kesehatan meningkat. 

Ini sejalan dengan mening-
katnya kesadaran masyarakat 
menjaga kesehatan, di tengah 
mulai berjalannya situasi ke-
normalan baru. "Kami melihat 

produk HPC akan menawar-
kan pertumbuhan lebih tinggi 
dalam tiga tahun ke depan, 
seiring meningkatnya permin-
taan, disertai dengan arus kas 
kuat," terang William. 

Menurut dia, ini kesempat-
an UNVR menginvestasikan 
dana untuk segmen bisnis 
lain. Pada kuartal I tahun ini, 
biaya riset dan pemasaran 
UNVR tumbuh 32% dibanding-
kan kuartal sebelumnya dan 
naik 29% dibandingkan tahun 
sebelumnya. 

William menyebut, UNVR 
juga gencar menggelontorkan 
biaya iklan demi mendorong 
pertumbuhan pangsa pasar. 
UNVR mengeluarkan biaya 
sekitar 6% dari angka penjual-
an. "Angka tersebut lebih ting-
gi dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya, yang biasanya 
dialokasikan memperkenal-
kan produk baru selama kuar-
tal pertama," jelas William.

Analis Maybank Kim Eng 
Isnaputra Iskandar dalam ri-
setnya juga memprediksi pen-
jualan segmen HPC UNVR 
bakal naik 4% dan segmen 
makanan minuman tumbuh 
0,5% secara year on year 
hingga akhir 2020. Jika diban-
ding tahun lalu, pertumbuhan 
tersebut cenderung stagnan. 

Tahun lalu, segmen HPC 
juga tumbuh 4%, Segmen ma-
kanan minuman turun 0,1%. 
Sedang margin UNVR di akhir 
2020 diprediksi stabil di level 

17%, sama dengan tahun lalu.

Saham yang aman
Tapi analis JP Morgan Ben-

ny Kurniawan justru melihat 
katalis positif bagi UNVR be-
lum terlihat di kuartal II-2020. 
Ia memperkirakan, angka 
penjualan di kuartal II-2020 
lebih lambat dari realisasi 
kuartal I-2020. "Kecuali jika 
gelombang kedua Covid-19 
menghantam Indonesia, maka 
UNVR jadi salah satu saham 
pilihan yang aman," tulis dia 
dalam riset 10 Juni 2020.

Benny menekankan, belum 
ada diskusi terkait rencana 

penerapan tarif baru royalti 
merek dagang dan teknologi 
yang saat ini sebesar 5%. Se-
hingga, belum ada sentimen 
yang bisa mendorong bisnis 
emiten melaju ke depan.

Isnaputra masih mereko-
mendasikan beli dengan tar-
get harga Rp 9.600. Alasannya, 
UNVR masih mempertahan-
kan rasio pembayaran dividen 
yang tinggi. 

William merekomendasikan 
beli dengan target harga 
Rp 9.400 per saham. Benny 
mempertahankan outlook 
netral dengan target harga 
Rp 8.600 per saham.    ■

Rekomendasi                     Anggota Indeks KOMPAS 100

Intan Nirmala Sari

KETERANGAN: Target harga merupakan target harga tertinggi suatu saham berdasarkan perhitungan para analis.

Bank Bukopin (BBKP)
Saham BBKP membentuk long candle 
dengan shadow bagian atas. BBKP 
masih melanjutkan penguatan. MACD 
menunjukkan uptrend walaupun menuju 
dead cross. Stochastic dan RSI bergerak 
ke atas, indikasi rebound teknikal.

Rekomendasi : Buy
Support : Rp 180
Resistance : Rp 202

William Hartanto
Panin Sekuritas

Eagle High Plantation (BWPT)
Muncul doji candle pada saham BWPT. 
RSI menguat dan volume meningkat, 
sempat break upper BB namun ditutup 
di bawahnya. Indikator MACD dan 
stochastic bergerak naik. MA 200 masih 
menurun. MA 5, MA 20, MA 60 naik.

Rekomendasi : Sell on strength
Support : Rp 84
Resistance : Rp 104

Achmad Yaki
BCA Sekuritas

Elnusa (ELSA)
Harga ELSA sedang membentuk wave 
(c) dari wave [iii]. Saham ELSA akan 
cenderung menguat. Meskipun terlihat 
dari sisi indikator MACD cenderung fl at. 
Sedangkan indikator stochastic serta RSI 
cenderung melemah.

Rekomendasi : Buy on weakness
Support : Rp 208
Resistance : Rp 242

Herditya Wicaksana
MNC Sekuritas

Kinerja PT Unilever Indonesia Tbk
(dalam miliar rupiah, kecuali laba bersih per saham)

 Per 31/03/2019 Per 31/03/2020
Total Aset 22.039,98 21.543,65
Total Kewajiban 12.977,60 14.324,43
Total Ekuitas 9.062,38 7.219,22

Pendapatan 10.664,62 11.152,92
Laba Kotor 5.306,32 5.847,89
Laba Usaha 2.363,38 2.394,03
Laba Bersih 1.748,52 1.862,68
Laba Bersih per Saham 229 49

Margin Laba Kotor (%) 50,12 51,99
Margin Laba Usaha (%) 29,08 23,38
Margin Laba Bersih (%) 21,62 17,29
ROA (%) 40,92 34,85
ROE (%) 99,52 103,99

Sumber: RTI

CPO (MDEX)

579,26 570,96

-1,43%
Pengiriman September 2020

Bursa Derivatif Malaysia (MDEX)
(Dollar AS per ton)

Sumber: Logam Mulia, Bloomberg Pukul 17.58 WIB 
Keterangan: *Harga periode 18/6/2020–19/6/2020

Minyak Mentah

39,54 39,75

0,53%
Pengiriman Juli 2020

Minyak WTI di Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per barel)

Harga Komoditas Harian
(19/6/2020-22/6/2020)

Batubara*
52,50 53,35

1,62%
Pengiriman Juli 2020

Batubara Newcastle di Bursa ICE
(Dollar AS per ton)

Emas Berjangka
1.753,00 1.759,10

0,35%
Pengiriman Agustus 2020

Divisi Comex Bursa NYMEX-AS
(Dollar AS per ons troi)

Emas Batangan
895.000 907.000 

1,34%
Divisi Logam Mulia-PT Antam Tbk

Emas batangan seberat 1 gram
(Rupiah per gram)

CPO (ICDX)

8.180 8.350

2,08%
Pengiriman September 2020

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(ICDX) (Rupiah per Kilogram)

REKSADANA■

Bunga Turun, Imbal Hasil 
Reksadana Pasar Uang Susut
JAKARTA. Pemangkasan 
suku bunga acuan Bank Indo-
nesia bakal menurunkan im-
bal hasil reksadana pasar 
uang. Apalagi, BI berpeluang 
memangkas bunga lagi. 

Meski begitu, Fund Mana-
ger Avrist Asset Management 
Ika Pratiwi Rahayu yakin pe-
minat reksadana pasar uang 
masih besar. Pasalnya, imbal 
hasil reksadana pasar uang 
masih tetap jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan bunga 
simpanan deposito. 

"Di masa pandemi seperti 
sekarang ini, reksadana pasar 
uang masih menarik karena 
sifat produknya yang likuid 
dan memiliki risiko rendah 
serta imbal hasil lebih tinggi 
dibandingkan simpanan depo-
sito," jelas Ika. 

Salah satu produk reksada-
na pasar uang besutan Avrist 

AM adalah Avrist Ada Kas 
Mutiara. Sejak awal tahun, 
Avrist Ada Kas Mutiara telah 
mencatatkan pertumbuhan 
hingga 2,40%. 

Catatan tersebut lebih tinggi 
dari kinerja rata-rata reksada-
na pasar uang yang naik 2,02%. 
Ini tercermin dari pergerakan 
Infovesta Money Market Fund 
Index. Avrist Asset Manage-
ment menggunakan penam-
bahan porsi surat utang (obli-
gasi atau sukuk) dengan tenor 
di bawah satu tahun.  

"Jika surat utang adalah su-
rat utang korporasi maka pe-
milihan melalui proses yang 
selektif. Mulai dari rating dan 
kinerja keuangan," jelas Ika. 
Dia memperkirakan imbal 
hasil reksadana pasar uang di 
akhir 2020 sekitar 5%-5,3%.

Direktur Panin Asset Mana-
gement Rudiyanto juga mem-

perkirakan, tahun ini imbal 
hasil reksadana pasar uang 
cuma sekitar 4,5%-5%. Padahal 
tahun lalu bisa 5%-6%. 

Meski terbilang kecil, tapi 
menurut Rudiyanto, reksada-
na pasar uang masih diminati 
investor konservatif. "Reksa-
dana pasar uang juga dijadi-
kan sebagai pilihan investasi 
jangka pendek, sebelum dana-
nya dialihkan ke produk rek-
sadana lain,” imbuh dia.

Reksadana pasar uang ung-
gulan milik Panin adalah Pa-
nin Dana Likuid. Kinerjanya 
mencatatkan pertumbuhan 
2,21% hingga akhir Mei 2020.

Rudiyanto mengaku Panin 
mengkombinasikan deposito 
dan obligasi, dengan bobot 
yang lebih besar pada obligasi 
demi menjaga likuiditas. 

Hikma Dirgantara

RISIKO INVESTASI INDONESIA■

Fundamental Kuat, CDS 
Menurun di Tengah Pandemi
JAKARTA. Persepsi investor 
terhadap risiko investasi di 
Indonesia kembali turun. Ini 
terlihat dari pergerakan credit 
default swap (CDS) dalam 
negeri. 

Senin (22/6), credit deafult 
swap (CDS) Indonesia tenor 5 
tahun berada di posisi 124,203. 
Sepekan sebelumnya, CDS 
tenor 5 tahun masih berada di 
level 159,182

CDS tenor 10 tahun juga 
terlihat turun. Jumat (19/6), 
CDS Indonesia tenor 10 tahun 
turun ke 198,910 dari 207,845 
sepekan sebelumnya.

Head of Fixed Income Tri-
megah Asset Management 
Darma Yudha mengataka,n 
level CDS menurun karena 
pelaku pasar menilai funda-
mental domestik masih solid 
dalam menghadapi tekanan 
pandemi Covid-19. 

Tidak dipungkiri, perekono-
mian semua negara kini se-
dang tertekan. Kenaikan defi -
sit anggaran jadi tidak terhin-
darkan.  Namun, Yudha 
menilai pengelolaan fi skal In-
donesia masih terkontrol de-
ngan baik.

Besaran defi sit APBN Indo-
nesia masih lebih rendah di-
banding negara lain. "Defi sit 
APBN baru 6,3%,  walau me-
mang ke depan defi sit berpo-
tensi bertambah tetapi urgensi 
dalam negeri tidak sebesar 
negara lain yang defi sit ang-
garannya sudah menyentuh 
8%," kata Yudha, Senin (22/6). 

 Alhasil persepsi risiko in-
vestasi di Indonesia menurun. 
Indonesia juga menawarkan 
yield yang menarik. 

Research Analyst Capital 
Asset Management Desmon 
Silitonga mengatakan, so-
kongan likuiditas dari bank 
sentral global turut membuat 
CDS jadi cenderung menurun. 
Desmon mengamati kondisi 

pasar keuangan saat ini akan 
berbeda dengan kondisi fun-
damental suatu negara. 

"Dengan adanya unlimited 
quantitative easing, maka 
sedalam apapun pelemahan 
ekonomi suatu negara, likui-
ditas di pasar akan tetap dibe-
rikan bank sentral, inti dari 

pasar keuangan adalah likui-
ditas itu sendiri," kata Des-
mon.

Namun, meski dalam sepe-
kan CDS Indonesia menurun, 
kepemilikan asing di surat 
berharga negara (SBN) justru 
cenderung berkurang. 

Berdasarkan data Direkto-
rat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko Ke-
menterian Keuangan, Rabu 
(17/6), kepemilikan investor 
asing turun ke Rp 933,97 trili-
un dari Rp 939,10 triliun pada 
sepekan lalu.

Yudha mengatakan investor 
asing cenderung menahan diri 
karena mengkhawatirkan 
pandemi korona gelombang 
kedua. Alhasil, investor asing 
kini cenderung wait and see 
dan mengamati perkembang-
an penanganan pasien korona 
di Indonesia terlebih dahulu. 

Meski begitu, dengan kondi-
si fi skal Indonesia yang lebih 
baik dari negara emerging 
market lain, Yudha optimistis 
dana asing akan kembali ma-
suk ke pasar keuangan do-
mestik. Kompak, Desmon 
memprediksi CDS tidak akan 
menyentuh level tertinggi dan 
yield bertahan di bawah 8%.

Danielisa Putriadita

Pandemi belum 
usai, level CDS 
berpotensi naik 

tetapi tidak 
signifi kan.

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Kenaikan defi sit anggaran jadi tidak terhindarkan.
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