
PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
Investment Division

Disclaimer: Dokumen ini dipersiapkan halnya sebagai informasi umum, dan mengenai tujuan investasi

khusus, ketentuan perorangan dan kebutuhan khusus dari seseorang belum dipertimbangkan. Anda tidak

harus mengandalkan dokumen ini sebagai saran investasi. Jika Anda mempunyai keingintahuan apapun
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harus mencari nasihat keuangan tersebut dari penasihat profesional Anda yang tepat. Informasi yang dimuat

dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun Allianz tidak menjamin kelengkapan

atau akurasi. Opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Allianz tegas
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Realisasi program PEN capai Rp 155,63 triliun hingga akhir April 2021

Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir April 2021 sudah mencapai Rp 155.63 triliun. Menurut Kepala Badan

Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, realisasi dari program PEN itu setara 22,3% dari pagu anggaran PEN

2021. Ia menjabarkan, realisasi program PEN ini mencakup, program perlindungan sosial sebesar Rp 49,07 triliun atau sekitar 32,7% dari

pagu, dukungan pada UMKM dan korporasi Rp 40,23 triliun atau 20,8% dari pagu, serta insentif usaha sebesar Rp 26,20 triliun atau 46,2%

dari pagu. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, kinerja pertumbuhan ekonomi diprediksi akan kembali pada

pertumbuhan positif pada kuartal II-2021 mendatang. Hal ini terutama didorong oleh faktor proses pemulihan dan normalisasi ekonomi

yang terus berlangsung, serta faktor technical rebound akibat baseline yang relatif rendah pada kuartal kedua tahun lalu.

Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, khususnya yang berada di zona merah Covid-19, akan diprioritaskan dalam vaksinasi

gotong royong. Sesuai dari arahan pemerintah, yang diutamakan adalah yang zona merah ini daerah Jabodetabek awalnya akan

dilakukan, baik industri manufaktur yang ada disekitarnya. Shinta mengatakan, industri manufaktur yang berada di zona merah Covid-19

memiliki banyak karyawan atau buruh yang harus segera divaksinasi. Sebanyak 17.832 perusahaan sudah mendaftar melalui Kadin untuk

mengikuti vaksinasi gotong royong. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity).

Untuk diketahui, pelaksanaan vaksinasi gotong royong batal digelar pada 9 Mei 2021. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga

mengatakan, vaksinasi gotong goyong diputuskan akan digelar mulai 17 Mei 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia dapat menerima tarif pajak perusahaan untuk membantu membiayai infrastruktur yang

lebih rendah dari yang diusulkan antara 25% dan 28%. Dalam rencana anggaran infrastruktur senilai US$ 2,3 triliun, presiden Demokrat

pada awalnya mengusulkan untuk menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Pakar pajak dan asisten kongres mengatakan

bahwa tarif 25% kemungkinan akan menjadi kompromi. Tarif pajak perusahaan AS turun menjadi 21% dari 35% setelah pemotongan pajak

2017 yang didorong oleh Presiden Donald Trump dan rekan-rekannya. Anggota Kongres dari Partai Republik menentang usulan Biden

sebesar US$ 2,25 triliun untuk belanja infrastruktur selama satu dekade, dengan mengatakan bahwa pajak yang lebih tinggi yang akan

dikenakan pada perusahaan untuk mendanai itu akan membebani pekerjaan dan memperlambat ekonomi. "Saya siap untuk berkompromi,"

kata Biden.
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Stock Market Indexes Last

Indonesia - JCI 5,970.24 -0.09% 0.00% -0.15% 28.94%

Indonesia - LQ45 888.95 -0.17% -0.75% -4.91% 28.65%

Indonesia - JII 573.51 -0.99% -4.76% -9.03% 9.49%

US - Dow Jones 34,548.53 0.93% 3.05% 12.88% 44.66%

Europe - Stoxx 600 441.02 -0.12% 1.32% 10.52% 31.45%

Asia ex. Japan - MXFEJ 828.68 0.36% -0.56% 3.57% 46.83%

Hong Kong - Hang Seng 28,637.46 0.77% -0.13% 5.16% 19.98%

Malaysia - KLCI 1,578.33 0.17% -0.37% -3.00% 13.59%

Philippines - PCOMP 6,282.78 -0.27% -3.27% -11.79% 10.77%

Singapore - STI 3,173.00 0.62% -1.14% 11.58% 23.35%

South Korea - KOSPI 3,178.74 1.00% 1.86% 10.62% 64.81%

Taiwan - TWSE 16,994.36 0.90% 1.52% 15.35% 57.73%

Thailand - SET 1,571.91 1.46% -0.49% 8.21% 22.94%

Bond Index

IBPA Indonesia Government Bond 

Total Return Index
341.70 0.14% 1.62% -0.32% 16.57%

Exchange Rate

USD-IDR 14,319.00 0.80% 1.35% -3.05% 5.05%

Change 1 Month YTD 1 Year

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 06 Mei 2021.
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Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Biden bersedia menerima tarif pajak perusahaan 25% untuk danai belanja infrastruktur


