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PENDAHULUAN (1)
u Jenis pasar ekuitas: 

1. Pasar perdana: penjualan saham
baru oleh korporasi kepada para 
investor awal.

2. Pasar sekunder: perdagangan
saham di antara para investor.

uPasar ekuitas dibagi menjadi dua
macam: 1. Pasar negara2 maju, 2. 
Pasar negara yang sedang
berkembang.
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PENDAHULUAN (2)
uPusat pasar negara2 maju meliputi: 

1. Eropa, 2. Timur Tengah/Afrika, 3. 
Timur Jauh, 4. Atlantik, & 5. Amerika 
Utara.

uPusat pasar negara sedang berkem-
bang: 1. Amerika Latin, 2. Asia, 3. 
Eropa, 4. Timur Tengah/Afrika.

uBeberapa indikator pembeda yang 
digunakan: kapitalisasi, likuiditas, & 
konsentrasi pasar ekuitas. 
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Kapitalisasi Pasar Negara2 Maju

uPada akhir tahun 2003, kapitalisasi 
pasar total pasar ekuitas US$31.948 
miliar: 89% pasar ekuitas utama (31 
negara maju).

uKapitalisasi pasar2 ekuitas negara2 
maju dapat dilihat pada Exhibit 13.1.

uPasar2 negara maju (31 negara) 
dikelompokkan: 1. Eropa (18), 2. Asia 
Tengah/ Afrika (4), 3. Timur Jauh (5), 
4. Atlantik (2), & 5. Amerika Utara (2)
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Kapitalisasi Pasar Negara2 
Berkembang

uDasar klasifikasi pasar saham sebagai
“berkembang” jika memenuhi seku-
rang2nya salah satu dari dua kriteria
umum: 
1. Berlokasi dalam ekonomi berpenda-

patan rendah atau menengah.
2. Kapitalisasi pasar yang dapat

diinvestasi relatif rendah terhadap
gambaran GNI terakhirnya.
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Kapitalisasi Pasar Negara2 
Berkembang

u Pengelompokan kapitalisasi pasar negera
berkembang: 1. Amerika Latin (7), 2. Asia 
(10), 3. Eropa (6), 4. Asia Tengah/Afrika
(10). 

u Ditinjau dari nilai kapitalisasinya, beberapa
pasar ekuitas negara berkembang yang 
relatif besar: Brasil, Cina, Korea, Taiwan, & 
afrika Selatan. Ini mengindikaskan peluang
investasi.
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Pengukuran Likuditas (1)
uPasar modal likuid: pasar modal yang 

para investornya dapat membeli & 
menjual saham secara cepat pada 
penutupan dengan harga2 pengutipan 
yang berlaku.

uUkuran likuiditas pasar saham: rasio 
perputaran, yaitu rasio transaksi2 
pasar saham pada akhir periode 
waktu dibagi ukuran, atau kapitalisasi 
pasar, dari pasar saham. 
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Pengukuran Likuditas (2)
uSemakin tinggi rasio perputaran, se-

makin likuid pasar saham sekunder.
uRasio perputaran pasar ekuitas di 

negara maju (Exhibit 13.3) dan 
negara berkembang (Exhibit 13.4).

uPasar terlikuid di negara maju: 
Spanyol, Belanda, Yunani, & US.

uPasar terlikuid di negara 
berkembang: Korea, Pakistan, 
Taiwan, Cina, & Turki. 
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STRUKTUR PASAR, PRAKTIK2 
PERDAGANGAN, & BIAYA2

uPasar2 ekuitas sekunder dunia mela -
yani 2 tujuan utama: marketabilitas & 
penilaian saham.

uPerdagangan di pasar sekunder an-
tara pembeli & penjual  dihubungkan 
oleh pialang.

uAmanat (order): order pasar atau 
order batas.

uStruktur pasar sekunder: pasar 
dealer atau pasar agen.
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STRUKTUR PASAR, PRAKTIK2 
PERDAGANGAN, & BIAYA2

u Pasar OTC adalah pasar dealer.
u Pasar bursa adalah pasar agen/lelang.
u Setiap saham yang diperdagangkan di 

bursa diwakili oleh spesialis, yang 
membuat pasar dengan memegang suatu 
persediaan sekuritas.

u Pasar OTC & bursa adalah pasar2 
berkelanjutan (lawan pasar banyak orang) 
di mana order pasar & batas dapat 
diekskusi sewaktu2 selama jam2 bisnis.
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TOLOK UKUR PASAR EKUITAS 
INTERNASIONAL (1)

uTolok ukur atas aktivitas atau kinerja
pasar ekuitas nasional tertentu: 
indeks saham yang diperdagangkan
di bursa sekunder yang digunakan.
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PERDAGANGAN DALAM 
EKUITAS INTERNASIONAL (1)

uSelama 1980-an, pasar modal 
dunia mulai cenderung mengalami 
integrasi global lebih besar.

uPergerakan ini dipengaruhi oleh 
faktor2:

u1. Para investor mulai merealisasi 
manfaat dari diversifikasi portofo-
lio internasional.
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PERDAGANGAN DALAM 
EKUITAS INTERNASIONAL (2)

u2. Pasar2 modal utama menjadi 
lebih liberal melalui eliminasi 
komisi perdagangan tetap.

u3. Teknologi komputer & komuni-
kasi  memfasilitasi perdagangan 
yang efisien & wajar.

u4. MNCs merealisasikan manfaat 
atas sumber modal baru secara 
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Pencatatan Silang Saham (1)
uPencatatan silang: perusahaan 

mencatatkan saham ekuitasnya pada 
satu atau lebih di bursa luar negeri, di 
samping di bursa negaranya.

uExhibit 13.10 menyajikan data 
pencatatan saham perusahaan total, 
domestik, dan luar negeri di bursa 
saham nasional utama 2003.

uBeberapa bursa mempunyai proporsi 
besar atas pencatatan luar negeri 
(Luxemberg dan Swiss).
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Pencatatan Silang Saham (2)
u Alasan perusahaan memutuskan pencatatan 

silang saham2-nya:
u 1. Pencatatan silang menyediakan suatu 

maksud ntuk memperluas basis investor 
untuk saham perusahaan.

u 2. Pencatatan silang memantapkan 
pengakuan nama atas perusahaan di pasar 
modal baru.

u 3. Pencatatan silang membawa nama 
perusahaan sebelum kelompok investor 
atau konsumen.
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Pencatatan Silang Saham (3)
u4. Pencatatan silang ke dalam pasar2 

modal maju dengan regulasi & 
persyaratan keterbukaan informasi 
ketat memberikan sinyal kepada para 
investor bahwa pengendalian 
perusahaan meningkat diwujudkan.

u5. Pencatatan silang dapat mencegah 
kemungkinan pengabilalihan secara 
paksa atas perusahaan melalui 
penciptaan basis investor yang lebih 
luas bagi saham2 perusahaan.
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Penawaran Saham Yankee
uAda tiga faktor yang menarik atas 

penjualan saham2 Yankee:
u1. Dorongan privatisasi oleh beberapa 

perusahaan negara Amerika Latin & 
Eropa Timur.

u2. Pertumbuhan cepat dalam ekonomi 
negara2 sedang berkembang.

u3. Permintaan besar yang diharapkan 
untuk modal baru oleh perusahaan2 
Meksiko sekarang yang menyetujui 
NAFTA.
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Pasar Saham Eropa
u Eropa Barat & Timur mempunyai lebih dari 

20 pasar ekuitas nasional dengan sekitar 
15 bahasa percakapan yang berbeda.

u Tidak ada pasar saham Eropa tunggal yang 
meliput semua pasar nasional.

u Pasar yang mendekati pasar saham Eropa 
adalah Euronext, yang merupakan hasil 
merger Bursa Amsterdam, Brussel, & Paris 
pada 22 September 2000.

u Bursa lain, Norex: aliansi antara Bursa 
Nordic & Baltic di Denmark, Finlandia, 
Estonia, Islandia, Norwegia, Latvia, & 
Swedia.
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FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI 
PENGEMBALIAN EKUITAS 

INTERNASIONAL
u1. Faktor2 ekonomi makro: Solnik 

(1984) dan Asprem (1989).
u2. Kurs tukar: Adler dan Simon 

(1986) dan Eun dan Resnick (1988).
u3. Struktur industri: Roll (1992), Eun 

dan Resnick (1984), Heston dan 
Rouwenhorst (1994), Rouwenhorst 
(1999), Beckers (1999), Griffin dan 
Karolyi (1998).
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TUGAS TERSTRUKTUR & 
SUPLEMEN

uHalaman 296, Pertanyaan
Nomor: 2, 3, 4, 5, 6.

uCari kuotasi indeks2 pasar sa-
ham utama di dunia. Analisislah
keterkaitan perubahan antar
indeks2 tsb. dengan perubahan
IHSG di BEI.
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