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Sejak Tsunami dan Gempa Jepang, 11 Maret 2011 hingga saat ini, IHSG sempat naik sekitar
7,3% pada level tertinggi periode ini, dari level 3.513 hingga level 3.768. Kenaikan ini lebih pada
dukungan publikasi laporan keuangan emiten tahun 2010, terutama emiten sektor perbankan
dan CPO. Sebetulnya arah IHSG berada pada trend kenaikan sejak Februari tanggal 10,
setelah sempat menyentuh level 3.336. Jika dihitung dari titik ini, maka IHSG selama periode
sekitar 2 bulan terakhir ini telah memberi return 12,9%. Artinya telah berhasil melampaui laju
inflasi sekitar 6%an dan diatas suku bunga acuan BI. Bagaimana arah IHSG selanjutnya?.

Saat ini, isu utama yang berkembang pada perekonomian global adalah inflasi. Beberapa
kebijakan untuk menekan inflasi ini, telah dilakukan beberapa negara dengan cara klasik
mengetatkan likuiditas via kenaikan suku bunga, walau sumber inflasi bukan melulu dari sisi
demand. China telah beberapa kali menaikkan suku bunga karena tekanan inflasi. Terakhir
April ini menaikkan suku bunga deposito dan kredit masing-masing sebesar 0,25% menjadi
masing-masing 3,25% dan 6,31%. Indeks harga konsumen naik 5,4% (ekspektasi pasar 5,2%)
untuk bulan Maret di atas bulan Februari 4,9%. Sedangkan PDB untuk kuartal I 2011 sebesar
9,7% (konsensus analis yang disurvei Bloomberg, yang memprediksi 9,4%) atau turun
dibandingkan kuartal I 2010 sebesar 9,8%. Sebelumnya India menaikkan suku bunganya
0,25% menjadi 6,75% untu repo dan 5,75% untuk deposito, karena inflasinya bulan Februari
2011 mencapai 8,31%. Korsel Maret lalu menaikkan suku bunga dari 2,75% menjadi 3%,
karena inlasi Februari 4,5% lebih tinggi dari patokanya 2% - 4%. Australia menaikkan suku
bunga 0,25% menjadi 4,25% karena masa pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi telah
berhasil, sekaligus menstabilkan inflasi, yang pada bulan Maret lalu mencapai 0,5%.
Sedangkan European Central Bank, 8 April lalu menaikkan suku bunga 0,25% menjadi 1,25%,
karena inflasi YoY telah mencapai 2,7%. Data inflasi ini, menjadi spekulasi pasar, bahwa ECB
akan terus menaikkan suku bunganya tahun ini menjadi sekitar 1,75% - 2,0%. Amerika, walau
data-data ekonomi makronya mulai membaik, tetapi menyatakan tidak akan buru-buru
melakukan menaikkan suku bunganya. Kondisi ini, dikuatirkan akan menimbulkan praktek carry
trade.

Meningkatnya inflasi global juga membuat resiko yang meningkat terutama di negar-negara
Eropa, yng mengalami krisis utang, serta negara maju, karena defisit anggaran. Moody's
Investors Service menurunkan peringkat kredit Irlandia dua level ke Baa3 dari sebelumnya
Baa1. Sebelumnya Moody's memangkas rating obligasi jangka panjang pemerintah Portugal
menjadi BAA1 dari A3. Lembaga pemeringkat utang Standard & Poor’s juga menurunkan
peringkat Portugal dan Yunani. S & P menurunkan peringkat utang Portugal ke grade BBB-,
peringkat investasi terendah tiga tingkat di bawah Irlandia. Rating Yunani jatuh dua kelas
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menjadi BB-. Moody’s juga telah menurunkan peringkat utang Spanyol menjadi AA2 dengan
prospek negarif dari posisi sebelumnya Aa1. Amerika Serikat dan Jepang mendapat
peringatan keras dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga rating soal pengelolaan
defisit negaranya. Defisit yang besar dapat memicu investor menjual surat utang negara
tersebut. Akibatnya biaya pinjaman semakin tinggi dan menyebabkan krisis utang. Amerika
Serikat menaikkan proyeksi defisit anggaran sebesar 40 persen. Akibatnya, Moodys
memperingatkan risiko penurunan rating surat utang Amerika yang sekarang di peringkat AAA.
Februari lalu, Moody’s International Services menurunkan outlook utang luar negeri Jepang
menjadi "negatif", dengan rating "Aa2". Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa
pemerintah Negeri Sakura dinilai tidak cukup kuat mengatasi defisit. Lembaga pemeringkat
lainnya yakni Standard & Poor’s (S&P) juga memangkas rating Jepang untuk pertama kalinya
sejak 2002, menjadi AA minus dari AA. Mereka memperkirakan defisit fiskal Jepang tetap tinggi
dalam beberapa tahun terakhir. Berita terakhir bahwa tanggal 18 April kemarin akhirnya S&P
menurunkan outlook utang jangka panjang AS menjadi negatif, dengan peringkat AAA. S&P
merujuk pada defisit anggaran yang sangat besar dan meningkatnya hutang pemerintah di AS,
dan karena ketidakjelasan cara untuk menangani isu-isu tersebut.

Bagi Indonesia, persepsi resiko investasi justru menurun, setelah 8 April lalu, Lembaga rating
Standar & Poor menaikkan peringkat Indonesia dari BB menjadi BB+ dengan outlook tetap
positif. Capaian itu berarti satu notch sebelum ‘Investment Grade’. Faktor yang mendasari
kenaikan rating Indonesia adalah membaiknya neraca perdagangan. Surplus fiskal primer
dengan beban utang yang sabil telah mengurangi rasio utang. Hal ini mencerminkan
pertumbuhan ekonomi melebihi tingkat suku bunga riil. Selain itu juga didorong hasil privatisasi
dan apresiasi mata uang rupiah. Demikian juga dengan surplus neraca pembayaran yang
berkelanjutan telah meningkatkan cadangan devisa yang setara dengan enam bulan impor.
Peringkat Indonesia, masih terhambat oleh pendapatan perkapita yang masih rendah. Demikian
juga dengan hambatan kelembagaan dan struktur pertumbuhan ekonomi masih tinggi. Inflasi
juga relatif tinggi. Indonesia juga dinilai masih rentan terhadap guncangan eksternal karena
kapasitas pasar modal yang masih terbatas. Sebelumnya, pada tanggal 17 Januari 2011 lalu
Moody's Investors Service menaikkan Sovereign Credit Ratingnotch sebelum memasuki posisi
rating investmet grade, menjadi Ba1/stable outlook.

Dari sisi tekanan inflasi, laju inflasi Indonesia masih cukup terkendali, dengan Rilis Badan Pusat
Statistik (BPS) mengumumkan pada Maret 2011 terjadi deflasi 0,32%. Laju inflasi kumulatif
Januari-Maret 2011 adalah 0,7%, sementara inflasi yoy di Maret mencapai 6,65%. Dengan
suku bunga acuan BI masih sebesar 6,75%, maka BI masih optimis untuk menunda kenaikan
suku bunganya lebih lanjut, kecuali ada opsi kenaikan harga BBM dikemudian hari. Posisi
cadangan devisa Indonesia juga terus mengalami kenaikan. Per akhir Maret lalu cadangan
devisa Indonesia sudah menembus US$ 105,7 miliar. Arus masuk modal asing dalam bentuk
investasi portofolio di 2011 bakal terus berlanjut, walaupun tidak sebesar di 2010. Hal ini bisa
menyebabkan cadangan devisa Indonesia di akhir 2011 menembus US$ 116,8-119,4 miliar,
menurut BI.
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Dari pertimbangan faktor-faktor tersebut, secara jangka menengah IHSG masih memiliki
prospek untuk trend meningkat. Grafik di bawah menggambarkan fluktuasi IHSG masih
memiliki trend jangka menengah yang naik, dan berpotensi melewati level 4.100.

Sementara fluktuasi jangka pendek berpotensi konsolidasi pada level 3.600an dan berbalik
mencoba menembus level 3.850an.
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