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Disclaimer: This report has been prepared by PT Ayers Asia Asset Management, based on information sources we believe are 
reliable, but no presentation or warranty, expressed or implied, and so its accuracy or completeness. This report is produced 
for information purposes only and does not constitute an offer, invitation, or solicitation to buy or sell units of these funds. 
Past performance of these funds are not guarantee of its future performance, and prices of units can go down as well as up 
and cannot be guaranteed. Prospective investors should read the prospectus for details. The product and service described in 
this report may not be suitable for all investors and You are advised to seek independent  financial advice before making any 
investment . Persons who are resident or domiciled in countries where foreign exchange control regulations impinge on 
foreign offshore investment should seek local legal and professional advice. This information is subject to change without 
notice. PT Ayers Asia Asset Management has no obligations to update or amend any information contained herein. 
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 Grafik1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Uni Eropa dan Inggris ( % ) 
 

 
 Sumber : Tradingeconomics 

Perjalanan Perpisahan Inggris dengan Uni Eropa (Brexit)  
 
Masa kebersamaan Inggris selama 46 tahun dengan Uni Eropa (EU) harus 

berakhir setelah rakyat di negara kerajaan tersebut memutuskan untuk 

keluar dari EU melalui referendum yang diadakan oleh Pemerintah Inggris 

pada bulan Juni 2016 yang memaksa pemerintah PM David Cameron 

mengundurkan diri setelah mayorits rakyat memilih untuk berpisah dengan 

EU.  Sejarah masuknya Inggris ke dalam EU dimulai setelah berakhirnya 

perang dunia kedua dimana satu setengah dekade setelah berakhirnya 

perang dunia kedua negara-negara Eropa Barat bangkit hampir di semua 

bidang ekonomi, politik dan pertahanan yang mempengaruhi peta dunia 

yang membuat rakyat dan pemerintahan Inggris tertarik untuk bergabung 

dengan blok Eropa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

sekaligus meningkatkan pengaruh Inggris di peta global dunia setelah 



 

perang dunia tersebut. 

 Pada tahun 1961 pertama kalinya Inggris mengajukan proposal kepada EU 

untuk bergabung dengan wilayah tersebut, namun permohonan Inggris 

tersebtu ditolak oleh Prancis yang masih meragukan semangat Inggris 

dalam mendorong perkembangan EU kedepannnya. Pada tahun 1967 

Inggris kembali mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EU dan 

sekali lagi permohonan tersebut ditolak oleh Prancis yang memiliki hak veto 

di organisasi terbesar Eropa sehingga untuk kedua kalinya Inggris gagal 

bergabung dengan EU. Upaya Inggris untuk bergabung dengan EU akhirnya 

membuahkan hasil negara tersebut diterima masuk ke dalam European 

Economic Community (EEC) pada tahun 1973, masuknya Inggris kedalam 

komunitas ekonomi Eropa tersebut membawa angin segar bagi masyarakat 

dan pemerintahan Inggris terhadap upaya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan perluasan pengaruh politik Inggris di tataran global, namun 

demikian pada kuartal keempat pada tahun yang sama terjadi krisis minyak 

yang dipicu oleh boikot penjualan minyak oleh Arab Saudi akibat dukungan 

AS dan sekutunya terhadap Penjajjahan Israel terhadap Palestina  yang 

menyebabkan berkurangnya suplai minyak global yang memicu krisis bahan 

bakar di AS dan negara-negara Eropa Barat lainnya, termasuk Inggris 

sehingga memicu terjadinya referendum di Inggris untuk keluar dari EEC 

pada tahun 1975, namun pada referendum tersebut 67% dari pemilih 

dalam referendum tersebut  memilih untuk tetap bertahan dalam EEC yang 

menjadikan Inggris tetap berada dalam Uni Eropa. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Inggris terlihat enggan 

 

untuk mendukung kebijakan-kebijakan penyatuan Eropa yang digagas oleh 

Jerman dan Prancis serta negara-negara anggota lainnya. Inggris tercatat 

tiga kali menolak untuk bergabung dalam akselerasi penyatuan Eropa. Pada 

tahun 1979 Inggris menolak untuk bergabung dengan European Monetary 

System (EMS) untuk menyatukan sistem moneter seluruh anggota Uni 

Eropa. Pada kali kedua Inggris menolak untuk bergabung dalam perjanjian 

pembebasan pergerakan rakyat Eropa yang diaplikasikan dalam perjanjian 

Schengen yang menyatukan ijin masuk ke seluruh negara anggota Uni 

Eropa.  Terakhir pada tahun 1993 Inggris kembali menolak kebijakan 

penyatuan mata uang Eropa  (Euro) dan tetap mempertahankan 

Pounsterling sebagai mata uang nasional mereka.  

Keyakinan para politisi dan rakyat Inggris semakin kuat bahwa negara 

tersebut justru mengalami banyak hambatan dalam mengaktualisasikan 

kebijakan ekonomi dan politik  apabila masih bergabung dengan Uni Eropa 

semakin meningkat seiring dengan  lebih baiknya kondisi perekonomian 

negara tersebut dibandingkan EU secara keseluruhan (lihat Grafik 1). 

Perbedaan yang terjadi antara pemerintahan Uni Eropa yang bermarkas di 

Brussel dengan Inggris terus melebar dan memuncak pada akhir 2015 

akibat isu tenaga kerja, imigrasi dan pencari suaka dimana pemerintahan 

PM Cameron mendapatkan desakan dari para politisi dalam negeri untuk 

keluar dari Uni Eropa yang memaksa pemerintah Inggris kembali melakukan 

referendum pada bulan Juni 2016. Mayoritas pemilih pada referendum 

tersebut memilih untuk keluar dari Uni Eropa yang menyebabkan jatuhnya 

pemerintahan PM Cameron, yang mendukung Inggris tetap berada di EU, 



 

dan digantikan oleh PM May. Hasil referendum tersebut dibawa oleh 

pemerintah Inggris ke pemerintah Uni Eropa yang selanjutnya  menginisiasi 

pemisahan Inggris dari Uni Eropa.  Pemisahan Inggris dari Uni Eropa akan 

berdampak secara hukum dengan munculny akewajiban bagi Inggris untuk 

membayar biaya pemisahan yang sampai dengan saat ini masih 

dinegosiasikan dimana Presiden Komisi Eropa telah mengajukan angka EUR 

60 miliar dalam negosiasi yang masih terus berlangsung hingga saat ini. 

 

Indikator Pasar Domestik 

Tabel 1. Indikator  Pasar Domestik 

WoW YTD YoY
Description PX Last

Market Return

Yield Gov.Bond 10Y ( %, bps ) 7.91                      (0.143)                 1.590                   1.341                   

Jakarta Composite Index (JCI) 6,006                   -0.1% -5.5% -0.9%

Exchange Rate (IDR/USD) 14,540                -0.5% 7.2% 7.6%

 
Sumber : BEI, Bloomberg dan Perhitungan Ayers 

 

Pada perdagangan pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat ditutup dilevel 6,006 indeks poin atau 

melemah tipis sebesar -0.1% dibandingkan penutupan pekan sebelumnya 

yang berada dilevel 6,012 indeks poin dimana indeks saham sektor 

pertambangan  menglaami penurunan yang cukup signifikan sebesar lebih 

dari -7.0% pada perdagangan pekan lalu yang disusul dengan penurunan 

indeks saham sektor perdagangan dan jasa yang juga turun hampir 

mencapai  -2.2%. Pelemahan IHSG tertahan oleh kinerja perusahan-

 

perusahan yang berada dalam kelompok industri dasar dimana indek saham  

sektor tersebut menguat sekitar 3.2% yang juga diikuti oleh penguatan 

indeks saham  sektor properti dan real estate yang menguat sekitar 2.5% 

pada perdagangan akhir pekan lalu.  Pekan lalu, nilai tukar IDR terhadap 

USD juga tercatat menguat, IDR pada perdagangan akhir pekan lalu tercatat 

menguat 1.9% dan ditutup di level IDR 14,678 per USD sebagai dampak dari 

meningkatnya eksposure investor asing  di pasar keuangan domestik. 

 

Tabel 2. Indikator Pasar Domestik—Obligasi Acuan Pemerintah  

WoW YTD YoY

Indonesia Gov.Bond 1Y 6.38                      (0.12)                    1.12                      0.97                      

Indonesia Gov.Bond 2Y 7.41                      (0.02)                    1.87                      1.53                      

Indonesia Gov.Bond 3Y 7.84                      0.08                      2.00                      1.76                      

Indonesia Gov.Bond 4Y 7.95                      0.01                      2.01                      1.78                      

Indonesia Gov.Bond 5Y 7.95                      (0.04)                    1.99                      1.80                      

Indonesia Gov.Bond 6Y 7.92                      (0.10)                    1.89                      1.52                      

Indonesia Gov.Bond 7Y 8.12                      (0.10)                    1.72                      1.50                      

Indonesia Gov.Bond 8Y 8.12                      (0.09)                    1.66                      1.42                      

Indonesia Gov.Bond 9Y 8.11                      (0.09)                    1.66                      1.45                      

Indonesia Gov.Bond 10Y 7.91                      (0.14)                    1.59                      1.34                      

Indonesia Gov.Bond 15Y 8.28                      (0.04)                    1.35                      1.21                      

Indonesia Gov.Bond 20Y 8.36                      (0.09)                    1.30                      1.13                      

Indonesia Gov.Bond 30Y 9.24                      (0.01)                    2.08                      1.94                      

Description
PX Last                    

( % )

Yield Changes (bps)

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI), Bloomberg dan Perhitungan Ayers  

 

Sementara itu, yield obligasi pemerintah tenor 10Y pada perdagangan akhir 

pekan lalu ditutup turun signifikan sebesar 14.3 basis poin dan berada 

dilevel 7.91% dibandingkan pekan sebelumnya yang berada dilevel 8.05% 

yang menandakan berlanjutnya trend kenaikan harga obligasi pemerintah 

di pasar sekunder sebagai dampak dari masuknya dana investor asing ke 



 

pasar dalam negeri setelah Rapat Dewan Gubernur BI pada pertengahan 

bulan lalu (15/11) memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan 

7DRR menjadi 6%. Keputusan RDGBI yang menaikkan tingkat suku bunga 

acuan tersebut berpotensi menghambat peningkatan konsumsi domestik 

dan menurunkan produktifitas pasar dalam negeri. 

 

Harga obligasi pemerintah di pasar sekunder pada perdagangan pekan lalu 

cenderung naik hampir di semua tenor. Hal tersebut terlihat dari terjadinya 

penurunan yield dimana untuk tenor pendek 1-2Y cenderung turun 2-12 

basis poin, kecuali untuk tenor 3Y yang naik sekitar 8 basis poin. Untuk 

tenor menengah 5-7Y tercatat yield turun sekitar 4-10 basis poin, 

sedangkan untuk tenor panjang turun secara variatif dikisaran 1-14 basis 

poin  pada penutupan perdagangan pekan lalu dibandingkan penutupan 

pekan sebelumnya. 

 

Tabel 3. Top 10 Trading Value Jakarta Composite Index 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI), Bloomberg dan Perhitungan Ayers  

 

 

Pada perdagangan pekan lalu Jakarta Composite Index (JCI) tercatat 

melemah tipis dibandingkan pekan sebelumnya dimana JCI ditutup berada 

dilevel  6,006 atau turun sekitar -0.1% dibandingkan penutupan pekan 

sebelumnya yang berada di level 6,012 indeks poin dengan minat beli 

investor asing terhadap saham dalam negeri masih terus berlanjut namun 

semakin menurun dimana investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih 

sekitar IDR 94.1 miliar. Saham BBCA masih tercatat sebagai saham dengan 

nilai perdagangan tertinggi dalam dua pekan terakhir dimana pada pekan 

lalu saham tersebut tercatat ditransaksikan hampir mencapai IDR 2.15 

triliun yang disusul oleh saham BBRI yang tercatat diperdagangkan lebih 

dari IDR 1.68 triliun. Saham BMRI dan TLKM menyusul berada diposisi 

ketiga dan keempat sebagai saham dengan nilai perdagangan tertinggi pada 

pekan lalu yang tercatat diperdagangkan masing-masing sekitar IDR 1.38 

triliun dan IDR 1.26 triliun, sedangkan saham UNTR berada diposisi 

berikutnya dengan nilai perdagangan hampir mencapai IDR 1.03 triliun.  

 

Tabel 4. Top 10 Trading Volume Jakarta Composite Index 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI), Bloomberg dan Perhitungan Ayers  



 

 

Saham MYRX dan MABA pada perdagangan pekan lalu tercatat sebagai 

saham dengan volume transaksi terbesar, MYRX diperdagangakan dengan 

volume hampir mencapai lebih dari 4.78 miliar lembar saham dengan nilai 

transaksi mencapai lebih dari IDR 500.5 miliar, sedangkan saham MABA 

tercatat ditransaksikan sekitar 3.5 miliar lembar saham dengan total nilai 

tansaksi mencapai lebih dari IDR 544 miliar. Saham RIMO dan TRAM 

menyusul tercatat sebagai saham dengan volume transaksi  terbesar ketiga 

dan keempat dengan jumlah transaksi masing-masing mencapai sekitar 2.7 

miliar dan 1.97 miliar lembar saham   dengan nilai transaksi masing-masing 

mencapai  sekitar  IDR 430 miliar dan IDR 342.8 miliar pada perdagangan 

pekan lalu, sedangkan saham IIKP berada diposisi kelima dengan volume 

perdagangan mencapai 1.5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 

mencapai lebih dari IDR 305.7 miliar.  

  


