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Sejak referendum bersejarah Inggris (23/Jun) lalu yang menghasilkan keputusan Brexit,
pasar finansial global, khususnya aset-aset beresiko, mengalami tekanan!
Dari dalam negeri Inggris, pasangan mata uang GBPUSD anjlok hampir 15% atau sekitar
2000an pips hingga saat ini – ke level terendah sejak 1985!

Record Low

Dampak Brexit juga dapat dirasakan pada sisi politik dan ekonomi Inggris! Dan kami
akan laporkan mengenai update dampak dari Brexit pada ekonomi dan politik Inggris
serta pasar finansial ke depannya.

Politik
Kini partai Konservatif tengah mencari calon pengganti PM David Cameron, yang akan
resign pada 02 Oktober 2016 (saat Konferensi Partai Konservatif) nanti ! Pekan kemarin
(5-7/Juli) sudah dilakukan voting oleh para anggota parlemen dari Partai Konservatif
(yang berjumlah 329 orang, seharusnya 330 namun PM Cameron tidak ikut voting) dan
telah terseleksi 2 dari 5 calon pengganti PM Cameron.
Keduanya adalah wanita – yakni Theresa May (kubu Pro-EU) dan Andrea Leadsom (kubu
Brexit). Theresa May memperoleh suara lebih dari setengah anggota parlemen!
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Dan Inggris, setelah Margareth Thatcher, akan dipimpin oleh wanita kembali!

Politik: Theresa May Gantikan David Cameron
Semestinya di musim panas ini akan dilakukan voting via pos untuk kedua calon
tersebut dan ini terbatas pada sekitar 150 ribuan anggota Partai Konservatif.
Pengumuman pemenang dari voting ini sedianya akan dilakukan pada 9/September
nanti.
Namun, secara mengejutkan kemarin Andrea Leadsom mengundurkan diri sehingga
hanya menyisakan Theresa May sebagai calon pengganti PM Cameron – yang juga tidak
ingin berlama-lama untuk proses ini, dan pada Rabu pekan ini (13/Jul) PM Cameron
mengumumkan akan menyerahkan kursi pimpinan partai Konservatif!

Politik: ‘Uncertainty’ masih membayangi
Penggantian secara cepat pimpinan partai Konservatif yang berkuasa di Inggris tersebut
pun menghilangkan sebagian ketidakpastian (uncertainty) di sisi politik Inggris. Namun
sebagian uncertainty lainnya masih membayangi, yakni perundingan pemisahan Inggris
dengan Uni Eropa. Investor dan pelaku pasar akan menantikan seberapa cepat dan
seberapa baiknya perundingan tersebut di bawah pimpinan Theresa May. Selain itu,
apakah Article 50 (dari undang-undang ‘Lisbon Treaty’ Uni Eropa) akan digunakan
sebagai proses pemisahan tersebut.
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Berikut adalah bunyi dari Article 50, mengatur pemisahan negara anggota Uni Eropa,
yang telah menyatakan akan keluar dari keanggotaan. Secara umum, pasal ini
menyebut proses (negosiasi) pemisahan sekitar 2 tahun!

Berita positif dari kondisi politik Inggris kemarin – proses penggantian pimpinan Partai
Konservatif yang cepat – batasi tekanan GBPUSD di zona 1,28-1,29, dan dorong
rebound menembus (bullish breakout) zona bottom ke atas 1,30 dan dekati area 1,31!
Namun demikian masih perlu diwaspadai fluktuasi atau volatilitas GBPUSD, karena
fokus berikutnya akan menuju ke proses pemisahan Inggris dengan Uni Eropa, yang
kemungkinan akan berjalan panjang, alot dan penuh ketidakpastian!
Jadi secara umum, berita positif dari kondisi politik Inggris tersebut perlu diwaspadai
hanya akan sementara saja mendorong rebound GBPUSD!

Ekonomi
Ada sejumlah respon dari dalam negeri Inggris terhadap dampak/resiko Brexit,
khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, di antaranya rencana Menkeu George
Osborne untuk memangkas pajak korporasi di bawah 15% dari 20% saat ini. Namun
belum jelas kapan ini akan diberlakukan atau apakah ini bisa diberlakukan (karena ini di
bawah rata-rata persentase pajak korporasi Eropa)!
Sementara bank sentral Inggris (BoE) telah memangkas modal perbankan (capital
requirement) menjadi 0% dari 0,5% – artinya diturunkan hingga 5,7 milyar pound
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dengan harapan bisa tingkatkan kapasitas pinjaman bank hingga 150 milyar pound dan
berikan lebih banyak fleksibilitas.
Selain itu BoE juga diproyeksikan akan pangkas suku bunganya dari level 0,50% saat ini,
dan/atau menambah stimulus dari 375 milyar pound saat ini untuk menahan ekonomi
dari tekanan! Hal ini, dari sisi ekonomi-moneter, masih akan jadi bayang-bayang
tekanan GBPUSD dan juga asset beresiko!

Fokus
Untuk sementara ini, kami akan ketengahkan kalender (pekan ini) yang berupa fokus
berikutnya dari isu Brexit yang mungkin bisa diperhatikan ke depannya, dan dapat
memicu dampak ke harga pasar:
NO

FOKUS

HARI (JAM)

1.

Inggris: Inflation Report Hearings*) (H2 2016)

Selasa (16.00 WIB)

2.

Inggris: BoE Meeting (Juli 2016)

Kamis (18.00 WIB)

3.

Inggris: BoE Mark Carney Speech (Toronto)

Jumat (19.00 WIB)

*)

Inflation Report Hearings adalah testimoni gubernur bank sentral Inggris (BoE), Mark Carney, di depan
parlemen Inggris mengenai Financial Stability Report

Dan kami akan meng-update fokus tersebut setidaknya sekali dalam sepekan, serta
akan mengulas pengaruhnya pada pasar finansial, khususnya GBPUSD hingga aset-aset
lain seperti EMAS (XAUUSD) dan pasangan mata uang lainnya, seperti USDJPY.
Anda juga bisa memperoleh laporan kami mengenai pergerakan harga dalam basis
harian

maupun

intraday, dengan mencermati kisaran penting terkini untuk

memperoleh indikasi arah harga ke depannya.
Semoga bermanfaat & sukses selalu!

(Research Dept.)

