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Keadaan Pasar
Pasar modal Indonesia memberikan hasil negatif di bulan
Juni (turun -0.3% mom) setelah membukukan kinerja
positif selama enam bulan berturut-turut dari Des’13
sampai Mei’14. Sepinya aktifitas pada bulan Juni membuat
pasar modal menjadi tidak begitu menarik dengan
mayoritas dari para investor, baik lokal ataupun asing,
berada di posisi sideline. Seperti yang banyak pihak telah
antisipasikan, topik politik mengambil peran utama dan
mendominasi berita sepanjang bulan. Kami melihat bahwa
mayoritas investor lebih cenderung tidak mengambil posisi
baru menjelang pemilihan presiden pada bulan Juli,
dengan polling terakhir menunjukkan bahwa hasil pemilu
presiden yang semakin ketat.

Seiring kita mulai memasuki paruh kedua tahun ini,
bisa disimpulkan bahwa pasar modal Indonesia telah
melaporkan kinerja nya yang lebih baik dari perkiraan
selama enam bulan pertama di tahun 2014.
Pandangan awal kami mengenai perbaikan data
makroekonomi dan rezim kepemimpinan baru akan
memberikan dampak yang positif terhadap pasar
telah benar sampai batas tertentu, walaupun kami
tidak menyangka persaingan terakhir pada pemilihan
umum presiden akan seketat ini. Alhasil, kita melihat
lonjakan premi risiko ekuitas dalam dua bulan
terakhir, dan ini telah memberikan beberapa dampak
pada kinerja kami.

Meskipun bulan Juni merupakan bulan yang kurang
menarik dari perspektif kinerja dan volume perdagangan,
total dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia
berlanjut di bulan Juni dengan total pembelian 229 juta US
Dollar. Total dana masuk dari awal tahun sampai saat ini
telah mencapai lebih dari 3.8 miliar US Dollar.

Suasana sepi yang terasa pada pasar modal Indonesia
di bulan Juni mencerminkan implikasi politik terhadap
pasar. Kami tidak akan berdebat mengenai siapa yang
akan menang pada pemilu ini secara kami tidak akan
akan membuat political bet. Sebaliknya, kami
mencoba untuk menilai dampak dari masing-masing
calon terhadap kebijakan ekonomi/buruh dalam
memilih saham-saham untuk mencoba mengurangi
risiko downside, jika ada. Kami percaya jalan terbaik
untuk tetap bertahan pada keadaan yang seperti ini
adalah untuk tetap fokus pada saham-saham dengan
fundamental yang kuat dan juga pada saham-saham
dengan tingkat margin of safety yang tinggi.

Kinerja Reksa Dana
Kinerja reksa dana Panin Asset Management berada di
bawah benchmark pada bulan Juni, seiring dengan para
investor meninggalkan saham-saham yang memiliki
resiko lebih tinggi dan mendukung saham-saham
defensif. Kami mengaitkan ini terutama disebabkan oleh
kenaikan premi resiko ekuitas menjelang pemilihan
umum presiden. Saham-saham defensif seperti TLKM,
KLBF dan PGAS unggul pada bulan Juni.
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