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PASAR OBLIGASI INTERNASIONAL
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PENDAHULUAN (1)
Ø Pasar obligasi dunia, dari pespektif 

statistik: denominasi, obligasi domestik, 
obligasi internasional, persentase.

Ø Pada 2003, nilai muka obligasi yang 
beredar di dunia mendekati $51.395,80 
miliar, dengan 78,40% obligasi domestik. 
Obligasi dalam denominasi US$ mencapai 
43,63% dari total nilai obligasi dunia.

Ø Ada dua segmen pasar obligasi 
internasional: 1. Obligasi luar negeri; 2. 
Eurobond.
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PENDAHULUAN (2)

Ø Obligasi luar negeri: obligasi yang 
ditawarkan oleh peminjam luar negeri 
kepada para investor di suatu pasar modal 
nasional dan denominasi dalam mata uang 
nasional.

Ø Eurobond: obligasi berdenominasi dalam 
mata uang khusus tetapi dijual kepada 
para investor di pasar2 modal nasional lain 
daripada negara yang menerbitkan 
denominasi mata uang.
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PENDAHULUAN (3)
Ø Pada 1999-2003, lebih dari 80% obligasi 

internasional baru adalah Eurobond dan sisanya 
obligasi luar negeri.

Ø Obligasi luar negeri seringkali mempunyai nama2 
yang bersemangat yang menunjukkan negara di 
mana obligasi tersebut diterbitkan.

Ø Obligasi Yankee: obligasi luar negeri berdenomi-
nasi $ dengan asalnya dijual kepada para investor 
AS; Obligasi Samurai: obligasi berdenominasi Yen 
dan dijual di Jepang; Obligasi Buldogs: obligasi 
berdenominasi £ dan dijual di UK.
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PENDAHULUAN (4)
ØObligasi atas unjuk: obligasi yang 

tidak memelihara catatan yang 
mengindikasikan siapa pemilik obligasi 
sekarang.

ØObligasi atas nama (terdaftar): 
obligasi yang nama pemilik ada pada 
obligasi dan ia juga dicatat oleh 
penerbit, atau nama pemilik lain 
ditandai pada jumlah seri obligasi 
dicatat oleh penerbit.
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PENDAHULUAN (5)
Ø Peraturan sekuritas nasional yang 

mengatur: UU Nomor 8 Tahun 1995.
Ø Obligasi global: obligasi internasional yang 

sangat besar yang ditawarkan oleh 
peminjam tunggal yang secara simultan 
dijual di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

Ø Obligasi global mengikuti persyaratan 
registrasi obligasi domestik, tetapi 
mempunyai struktur fee Eurobond.
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TIPE-TIPE INSTRUMEN (1)
Ø Obligasi-tingkat bunga tetap lurus: 

obligasi yang mempunyai tanggal maturitas 
tertentu dalam mana prinsipal obligasi yang 
diterbitkan dijanjikan untuk dibayar kembali.

Ø Pembayaran kupon tetap, ditentukan 
sebagai persentase dari nilai muka. Kupon 
obligasi domestik dibayar setiap semester, 
sedangkan Eurobond dibayar setiap tahun. 

Ø Eurobond biasanya merupakan obligasi 
atas unjuk.
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TIPE-TIPE INSTRUMEN (2)

Ø Wesel-tingkat bunga mengambang 
(FRNs): obligasi berjangka menengah 
dengan pembayaran kupon berdasarkan 
pada beberapa tingkat bunga acuan.

Ø Tingkat bunga acuan umum adalah LIBOR 
US$ tiga bulan atau enam bulan. 

Ø Pembayaran kupon FRNs biasanya tiga 
atau enam bulanan dan menyesuaikan 
dengan tingkat bunga acuan.
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TIPE-TIPE INSTRUMEN (3)
Ø Obligasi berhubungan-ekuitas: ada dua 

tipe, yaitu obligasi konvertibel dan obligasi 
dengan waran-ekuitas.

Ø Obligasi konvertibel: obligasi yang mengijin-
kan investor untuk menukar obligasinya 
dengan sejumlah lembar ekuitas yang 
ditentukan sebelumnya dari penerbit.

Ø Obligasi dengan waran ekuitas: dapat 
dipandang sebagai obligasi tingkat bunga 
tetap lurus dengan tambahan ketentuan 
suatu opsi beli (waran).
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TIPE-TIPE INSTRUMEN (3)
ØObligasi berkupon nol: obligasi yang 

dijual pada suatu diskon dari nilai muka 
dan tidak membayar bunga kupon 
selama masa berlakunya.

ØPada saat maturitas, investor meneri-
ma nilai muka penuh. Alternatifnya, 
pada saat penerbitan obligasi dijual 
pada nilai muka dan pada maturitas 
investor menerima kelebihannya.
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TIPE-TIPE INSTRUMEN (4)
Ø Obligasi mata uang-ganda: obligasi 

tingkat bunga tetap-lurus yang diterbitkan 
dalam satu mata uang, katakan SF, yang 
membayar bunga kupon dalam mata uang 
yang sama (US$).

Ø Bunga kupon biasanya pada tingkat lebih 
tinggi daripada obligasi tingkat bunga tetap 
lurus.

Ø Jepang adalah penerbit terbesar obligasi 
bermata uang ganda.
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TIPE-TIPE INSTRUMEN (5)
Ø Obiligasi mata uang gabungan: obligasi 

dengan denominasi dalam sekeranjang 
mata uang, seperti SDRs, atau ECUs, 
daripada mata uang tunggal.

Ø Obligasi ini sering disebut currency cocktail 
bonds, dan merupakan obligasi tingkat 
bunga tetap lurus.

Ø Enam tipe obligasi ini mempunyai karakte-
ristik yang berbeda dalam hal: frekuensi 
pembayaran bunga, ukuran pembayaran 
kupon, dan pembayaran pada maturitas.
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PEMERINGKATAN KREDIT PASAR 
OBLIGASI INTERNASIONAL (1)

Ø Lembaga pemeringkat kredit: Fitch IBCA, 
Moody’s Investors Service, dan Standars & 
Poor’s (S&P).

Ø Pemeringkatan didasarkan pada suatu 
analisis atas informasi yang ada yang 
berkaitan dengan kemungkinan kegagalan 
dan kekhususan atas kewajiban utang.

Ø Pemeringkatan hanya mencerminkan 
kelayakan kredit dan bukan ketidakpastian 
kurs tukar.
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PEMERINGKATAN KREDIT PASAR 
OBLIGASI INTERNASIONAL (2)

Ø Kategori pemeringkatan kredit antar 
lembaga tersebut bervariasi.

Ø Peringkat Moody’s: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, C. 
Peringkat Aaa sampai Baa diketahui 
sebagai peringkat tingkat investasi. 

Ø Persoalan2 ini disesuaikan bukan untuk 
elemen2 spekulatif, pembayaran bunga 
dan keamanan prinsipal dipandang cukup 
pada saat ini.
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PEMERINGKATAN KREDIT PASAR 
OBLIGASI INTERNASIONAL (3)

Ø Setiap peringkat mempunyai tiga angka 
pemodifikasi: 1, 2, 3, yang meunjukkan 
kategori atas, menengah, dan bawah.

Ø Peringkat Standard & Poor’s: AAA, AA, A, 
BBB, BB, D, dan CI. AAA sampai BBB 
adalah peringkat tingkat investasi. 

Ø Kategori AA sampai CCC dimodifikasi 
dengan plus (+) atau minus (-) yang 
mencerminkan perbandingan relatif.
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PEMERINGKATAN KREDIT PASAR 
OBLIGASI INTERNASIONAL (4)

Ø Pemeringkatan Internasional S&P’s untuk: 
pemerintah, pemerintah daerah, korporasi, 
utiliti, lintas negara.

Ø Dalam pemeringkatan pemerintah, S&P’s 
menganalisis pusat2 di sekitar pengujian 
atas tingkat risiko politik dan risiko ekonomi.

Ø Risiko politik: stabilitas sistem politik, , 
lingkungan sosial, dan hubungan 
internasional dengan negara lain.
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PEMERINGKATAN KREDIT PASAR 
OBLIGASI INTERNASIONAL (5)

Ø Risiko ekonomi: posisi keuangan eksternal luar 
negeri, fleksibilitas BOP, struktur dan pertumbuhan 
ekonomi, manajemen ekonomi, dan prospek 
ekonomi.

Ø Claes, DeCeuter, dan Polfliet (2002): sekitar 40% 
Eurobond berperingkat AAA dan 30% adalah AA.

Ø Kim dan Sulz (1988) menyarankan lain bahwa kita 
percaya lebih dari itu.

Ø Gande dan Parsley (2005): menemukan kejadian 
pemeringkatan + di satu negara tidak berpenga-
ruh atas spread luar negeri di negara lain.
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STRUKTUR DAN PRAKTIK PASAR 
EUROBONB (1)

Ø Mekanisme penerbitan: peminjam  menghu-
bungi suatu bankir investasi yang diminta 
menjadi manajer pengarah atas suatu 
sindikat penjaminan.

Ø Sindikat penjaminan: kelompok bank2 
investasi, bank dagang, dan bagian 
perbankan dagang dari bank2 komersial 
yang mengkhususukan dalam beberapa 
fase suatu penerbitan publik. 
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STRUKTUR DAN PRAKTIK 
PASAR EUROBONB (2)

Ø Manajer pengarah biasanya akan mengun-
dang para pembantu manajer untuk mem-
bentuk kelompok pengelola yang membantu 
bernegosiasi dengan peminjam, memastikan 
kondisi pasar, dan mengelola penerbitan.

Ø Kelompok pengelola, bersama dengan 
bank2 lain, dan bertindak sebagai para pen-
jamin penerbitan, & membeli modal dari 
peminjam pada suatu diskon dari harga 
penerbitan.
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STRUKTUR DAN PRAKTIK PASAR 
EUROBONB (3)

Ø Selisih penjaminan: 2-2,5%.
Ø Para penjamin, bersama dengan bank2 lain, 

akan melibatkan kelompok penjualan yang 
menjual obligasi kepada publik.

Ø Pasar sekunder untuk Eurobond adalah 
pasar OTC dengan perdagangan prinsipal di 
London.

Ø Pasar sekunder melibatkan para pemben-
tuk pasar dan para pialang yang berhubung-
an dengan aturan peralatan telekomunikasi.
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STRUKTUR DAN PRAKTIK 
PASAR EUROBONB (4)

Ø Para pembentuk pasar selalu siap untuk 
membeli atau menjual atas rekening sendiri 
dengan mengutip dua cara, harga 
penawaran dan permintaan.

Ø Pembentuk pasar dan dealer Eurobond: 
para anggota ISMA, suatu badan regulator 
sendiri yang berpusat di Zurich.

Ø Para pialang: menerima order membeli atau 
menjual dari pembentuk pasar dan 
kemudian berusaha menghubungkan pihak 
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STRUKTUR DAN PRAKTIK PASAR 
EUROBONB (5)

Ø Prosedur kliring : melibatkan dua sistem 
kliring utama, yaitu Euroclear dan Cedel.

Ø Sistem kliring Euroclear berlokasi di 
Brussels dan dioperasikan oleh Morgan 
Guaranty; sedang Cedel berlokasi di 
Luxembourg, dan dibangun oleh kelompok 
bank2 Eropa yang aktif di pasar Eropa.

Ø Dua sistem ini beroperasi dengan cara 
yang mirip, dengan Euroclear menghendel 
mendekati dua kali volume perdagangan 
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STRUKTUR DAN PRAKTIK 
PASAR EUROBONB (6)

Ø Setiap sistem kliring mempunyai kelompok 
bank2 depositori yang secara fisik menyim-
pan sertifikat obligasi. Para anggota sistem 
memegang rekening kas dan obligasi.

Ø Ketika transaksi dihubungkan, pembukuan 
dibuat yang mentransfer kepemilikan buku 
atas sertifikat obligasi dari penjual kepada 
pembeli dan mentransfer dana dari 
rekening kas pembeli kepada penjual.

Ø Transfer fisik obligasi jarang mengambil 
tempat.
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INDEK2 PASAR OBLIGASI 
INTERNASIONAL

Ø Indeks2 terkenal: Indeks2  Obligasi J.P. 
Morgan dan Company Domestic 
Government; dan Indeks Obligasi 
Pemerintah Globalnya.

Ø Indeks obligasi pemerintah yang 
dipublikasikan oleh J.P. Morgan ada 18 
negara, dengan masing2 kategori: 1-3 
tahun, 3-5 tahun, 5-7 tahun, 7-10 tahun, 
dan lebih dari 10 tahun.
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INDEK2 PASAR OBLIGASI 
INTERNASIONAL

Ø Indeks Obligasi Pemerintah Global 
adalah nilai tertimbang yang mewakili 
18 indeks obligasi pemerintah.

Ø Indeks2 Obligasi Pemerintah 
Domestik dan Global J.P. Morgan 
secara luas diacu dan digunakan 
sebagai patokan atas kinerja pasar 
obligasi internasional.
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INDEK2 PASAR OBLIGASI 
INTERNASIONAL

Ø Indeks2 Obligasi yang tercantum dalam 
The Wall Street Journal secara harian 
meliputi: nilai untuk enam indeks 
pemerintah domestik, Indeks Obligasi Zona 
Eropa, Indeks Obligasi Pemerintah Global 
18 negara, dan Indeks Obligasi Pemerintah 
Pasar yang sedang Berkembang.

Ø Dalam The Wall Street Journal juga 
dipublikasikan nilai harian atas YTM untuk 
obligasi2 pemerintah Jepang, Jerman, 
Inggris, dan Kanada.
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TUGAS TERSTRUKTUR DAN 
SUPLEMEN

Ø Halaman 267, Pertanyaan Nomor: 1, 2, 3, 4, 
5.

Ø Halaman 268, Soal Nomor 1,2.
Ø Tugas suplemen: cari artikel di media masa 

tentang penerbitan obligasi internasional/ 
global oleh perusahaan Indonesia. Coba di-
kaji: nilai & denominasi, pasar yang dituju, 
tingkat kupon, penggunaan dana atas
penerbitan obligasi, dsb.
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