
SPRING SMART 
SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS  

S 
mart Investor, sebagaimana kita ketahui, investor kini memiliki 

akses berinvestasi ke pasar luar negeri dengan Product Offshore 

yang diharapkan berpotensi memberikan hasil investasi yang 

optimal. Terdapat banyak pilihan pasar luar negeri dan salah satu 

pasar yang akan banyak diminati atau dapat menjadi pilihan investasi 

adalah wilayah Greater China. Dalam Spring Smart edisi kali ini kita 

akan membahas pasar tersebut yang diharapkan dapat menambah 

pengetahuan para Smart Investor dalam menentukan keputusan 

investasi.  

Pasar Greater China (Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Taiwan) 

menawarkan potensi investasi yang menarik dalam jangka panjang. 

China merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang  

tinggi secara konsisten dan diprediksi akan menjadi negara adidaya 

dengan perekonomian terbesar di dunia kedepannya. Inovasi teknologi 

yang canggih dan peningkatan konsumsi domestik akan mendorong 

tingginya kualitas pertumbuhan China dan didukung oleh jumlah 

penduduk terbesar di dunia. Hal ini tentunya akan menciptakan peluang 

menarik bagi investor untuk berinvestasi di kawasan ini. 

 

Berikut adalah beberapa alasan kenapa pasar Greater China merupakan 

wilayah yang menarik sebagai tujuan investasi:  

 

 

China diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 

tahun 2050. Selain itu, China akan menguasai 20% dari PDB Global pada tahun 

2024 dan membentuk lebih dari 35% dari pertumbuhan PDB global1. Sejak China 

membuka diri terhadap perdagangan luar negeri dan menerapkan kebijakan pasar 

bebas pada tahun 1978, pemerintah China terus meluncurkan serangkaian 

reformasi untuk menciptakan model pertumbuhan yang berkelanjutan lebih 

banyak, didukung oleh konsumsi dan penyediaan jasa. 
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HALAMAN 1 

PASAR GREATER CHINA : 

PILIHAN INVESTASI YANG 

MENARIK 

MENGAPA INVESTASI DI CHINA ? 

#1 Negara Adidaya Ekonomi 
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Pemimpin Teknologi Global Pasar robot China #1 di Dunia.  China merupakan pemimpin dalam teknologi global, 

sebagaimana terbukti dalam internet konsumen kelas dunia, sistem pembayaran seluler, dan penyebaran kecerdasan buatan 

(Artificial Inteligence). Pasar robot China saat ini adalah yang terbesar di dunia, mewakili 36% dari total unit yang dipasang 

secara global pada tahun 2018. Tidak berpuas diri, China terus berinvestasi dalam teknologi. Negara Ini memiliki pengeluaran 

penelitian dan pengembangan (Research & Development) terbesar kedua di dunia, dengan USD 452 miliar diinvestasikan 

pada tahun 2018 (lihat Grafik 2). Inovasi teknologi China yang cepat akan terus menjadi pendorong utama perekonomian 

sambil menawarkan investor peluang investasi yang signifikan di sektor terkait.  

Grafik 2. Pengeluaran Penelitian & Pengembangan Publik, 2017 (miliaran Dolar AS)
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Sumber:   
1
McKinsey Global Institute: China and the world, Juli 2019. Exhibit 11. 

1
The Global Innovation Index 2019, July 2019. kotak 1,  Gambar 1. Perkiraan penulis berdasarkan data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS); dan papan skor investasi litbang 

industri UE 2018. 

 

 

 

Selain didukung jumlah penduduk terbanyak di dunia, penduduk China memiliki laju pertumbuhan konsumsi yang 

menakjubkan. McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2030, 58% penduduk China akan menjadi 

konsumen yang makmur3, naik 12% dari pada tahun 2018. Kelompok baru konsumen China ini tidak hanya menuntut 

kebutuhan dasar tetapi juga barang dan jasa yang berkualitas/kebutuhan sekunder&tersier. Pola pengeluaran tambahan 

seperti itu akan menciptakan pasar konsumen yang bernilai USD 13,9 triliun pada tahun 2030. sehingga menghadirkan 

peluang bagi perusahaan konsumen China kedepannya.  

HALAMAN 2 

#2 Pemimpin Teknologi Global 

#3 Super Konsumen 
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China diperkirakan akan mendominasi MSCI Asia ex Japan Index pada tahun 2024, berpotensi menyumbang hampir 50% 

dari indeks Khususnya, pasar kelas-A China menjadi lebih mudah diakses oleh investor asing serta penyedia indeks global 

meningkatkan bobot saham kelas-A China dalam indeks regional dan global mereka, maka kepemilikan institusi asing atas 

ekuitas kelas-A China kemungkinan akan meningkat. Demikian juga, dengan masuknya obligasi China ke dalam indeks 

obligasi global hal ini akan membawa obligasi China menjadi komponen penting dari portofolio obligasi global. Korelasi yang 

lebih rendah dari pasar keuangan China dengan pasar global lainnya akan menambah tekanan lebih lanjut bagi investor 

global. 

 

Jika kita ingin berinvestasi di pasar Greater China, ada baiknya kita melihat beberapa indeks yang umumnya menggambarkan 

kinerja pasar Greater China secara umum. Pada saat ini Terdapat berbagai indeks yang mencakup pasar greater China yang 

dipublikasikan oleh berbagai pihak. Demikian ulasan mengenai pasar Greater China. 

 

Demikian ulasan mengenai pasar Greater China yang semoga dapat menambah referensi investasi para Smart Investor 

sekalian. Salam investasi. 

 

HALAMAN 3 

#4 Penambahan bobot pasar China 
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INFORMASI PENTING 

Eastspring Investments Indonesia 

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 11 negara Asia 

dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih 

dari USD 216 miliar per 30 Juni 2019. 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 90,23 triliun per 30 Agustus 

2019. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Disclaimer 

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.  

 

 

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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