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TIPS INVESTASI
SAAT PASAR BERGEJOLAK

S

aat kembali dari liburan Idul Fitri 2018, pasar saham dan
obligasi ternyata masih mengalami fluktuasi, terutama
dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik global. Memang
pasar saham dan obligasi Indonesia telah mengalami fluktuasi
dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut membuat banyak
investor menjadi bingung, khawatir dan ragu untuk melakukan
investasi. Bahkan banyak pula yang berpikir untuk segera
menarik dana atau mencairkan investasinya untuk mencari
posisi aman dengan risiko hasil hasil investasi yang belum tentu
positif.
Smart investor, pergerakan pasar adalah hal yang lumrah. Yang
membedakan adalah seberapa tinggi volatilitas yang terjadi dan
bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kali ini, kita akan kembali
membahas beberapa tips investasi ketika pasar sedang bergejolak
dan apa yang sebaiknya dilakukan.

“

Pergerakan pasar adalah hal yang lumrah.
Yang membedakan adalah seberapa tinggi
volatilitas yang terjadi dan bagaimana kita
menyikapi hal tersebut.“
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Berikut adalah tips investasi dari Eastspring ketika menghadapi pasar modal yang sedang bergejolak.
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Anda harus bersikap tenang, tidak panik dan tetap fokus pada tujuan investasi Anda
Sebelum berinvestasi, Anda pasti telah memiliki tujuan yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Tetaplah
berfokus pada tujuan investasi Anda tesebut, terutama jika investasi Anda adalah tujuan jangka panjang
dimana pasar modal adalah salah satu solusi terbaik untuk mengalahkan inflasi.
Tetap konsisten pada horison investasi yang telah ditetapkan
Jika Anda memiliki horison investasi jangka panjang, tetap fokus dan tak perlu mengkhawatirkan fluktuasi
jangka pendek. Secara historis, fluktuasi yang terjadi di pasar modal Indonesia dalam jangka pendek masih
dalam batas toleransi kewajaran. Sedangkan dalam jangka panjang, investasi pada instrumen keuangan
masih memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat inflasi. Perlu investor ketahui,
semakin panjang jangka waktu investasi, maka semakin kecil potensi Anda mengalami kerugian.

Tinjau Portofolio Anda
Apabila situasi pasar modal sedang berfluktuasi dan secara mental Anda tidak siap menghadapinya,
mungkin Anda memilih jenis investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko investasi Anda. Kaji ulang
portofolio investasi dan pilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko investasi Anda. Untuk membaca
lebih detail mengenai profil risiko, Smart Investor dapat membaca Spring Smart edisi Februari 2013 dan Mei
2013.
Terapkan Rupiah Cost Averaging
Yang artinya berinvestasilah secara secara rutin dan berkala. Rupiah Cost Averaging akan mengurangi
tingkat volatilitas investasi kita. Investasi yang teratur memungkinkan Anda untuk menentukan jumlah,
waktu, dan frekuensi Anda berkontribusi. Manfaat berinvestasi dengan rutin akan terasa dalam jangka
panjang dan Anda tidak perlu melakukan ‘market timing’ sehingga portofolio investasi Anda dapat lebih
terdiversifikasi yang akan mengurangi risiko konsentrasi investasi. Pada kenyataannya, tak seorangpun
dapat memprediksi pergerakan pasar secara tepat dan akurat. Dengan melakukan investasi yang teratur
maka kemungkinan terkena imbas negatif yang signifikan apabila pasar modal mengalami koreksi tajam
(market crash), akan semakin kecil. Untuk tips lebih detail mengenai Rupiah Cost Averaging, Smart
Investor dapat membaca Spring Smart edisi Agustus 2013.

Demikian tips dari Eastspring. Jadi ketika pasar sedang bergejolak Anda tak perlu khawatir, bahkan Anda dapat melakukan
top up untuk potensi hasil investasi yang lebih baik dalam jangka panjang.

Keep Calm & Stay Investing. Salam Investasi!

Halaman 2 dari 3

SPRING SMART

SMART INVESTING FROM EASTSPRING INVESTMENTS

INFORMASI PENTING
Eastspring Investments Indonesia

Disclaimer

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer
investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia.
Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer
investasi terbesar di Asia, beroperasi di 10 negara Asia
dengan 2500 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih
dari USD 188 miliar per 31 Desember 2017. Eastspring
Investments Indonesia adalah lembaga Manajer
Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring
Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan
manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana
kelolaan lebih dari Rp 84 triliun per 29 Maret 2018.
Didukung oleh para profesional yang handal dan
berpengalaman di bidang manajemen investasi dan
reksa dana, Eastspring Investments Indonesia
berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan
berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan
investasi Anda.

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan
untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian
ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis
dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh
ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran,
pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam
dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan
untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak
keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin
keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap
setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan
kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan
untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum
berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk
keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan
perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa
mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa
juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian
jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam
dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar
yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak
bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi,
perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan
ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa
depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap
produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap
penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila
ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan
yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat
mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko
investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT
Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki
seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai
pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT
Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam
bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama
di Amerika Serikat.
Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan
persetujuan publikasi.

Informasi lebih lanjut hubungi:
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Telepon: +(62 21) 2924 5555
Fax: +(62 21) 2924 5566
eastspring.co.id

Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo
PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA,
TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).
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