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DAFTAR ISTILAH 

Istilah Keterangan 

Abnormal Return Selisih antara tingkat keuntungan yang aktual dengan 

tingkat keuntungan ekspektasi 

America 

Shutdown 

Situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang 

diperlukan untuk operasi pemerintahan Negara Amerika. 

Barrier to entry Hal-hal yang dapat menghalangi suatu perusahaan masuk 

ke industri tertentu 

Beta  Ukuran statistik dari risiko pasar pada portofolio yang 

biasanya digunakan untuk memperkirakan elastisitas 

pengembalian portofolio saham yang relatif terhadap 

indeks pasar 

British Exit Situsi ketika keluarnya Inggris Raya dari keanggotaannya 

di Uni Eropa 

Contangion 

Effect 

Dampak sistemik yang ditimbulkan karena adanya 

penularan krisis ekonomi dari negara-negara yang saling 

terintegrasi 

Coordinated 

Portofolio 

Investment 

Survey (CPIS) 

Data ekonomi mengenai kepemilikan asset investasi 

portofolio Internasional yang dikumpulkan dibawah 

naungan IMF 

Derajat Integrasi Skala pengukuran seberapa besar korelasi dan keterkaitan 

antara pasar-pasar saham dengan nilai nol sampai satu, 

nilai satu berarti pasar terintegrasi sempurna.  

Developed 

Market 

Klasifikasi ekonomi yang diakui paling maju, canggih, dan 

stabil. Perekonomian ini dianggap kurang berisiko untuk 

investasi dibandingkan dengan pasar yang sedang 

berkembang 

Deviden yield Rasio antara nilai keuntungan investasi langsung per 

lembar saham dengan harga saham. Suatu cara untuk 

melihat seberapa besar hasil investasi langsung dari modal 

yang dikeluarkan.  

Diversification 

Benefit 

Manfaat dari diversifikasi saham yang berupa reduksi 

risiko portofolio dan mendapatkan tingkat pengembalian 

portofolio yang besar 

Diversifikasi 

Saham 

Suatu teknik pengalokasian saham ke beberapa jenis 

industri atau pasar saham yang berbeda untuk menghindari 

risiko tidak sistematis 



 

 

DAFTAR ISTILAH (lanjutan) 

Istilah Keterangan 

Dynamic 

Conditional 

Correlation (DCC 

GARCH) 

Sebagai model multivariat terbaru untuk menguji korelasi 

dinamis antar asset pada pasar saham, korelasi merupakan 

metode untuk menilai pergerakan bersama pasar saham, 

korelasi tinggi berarti semakin terintegrasi. 

Emerging Market Klasifikasi ekonomi yang sedang berkembang memiliki 

karakteristik tingkat pengembalian aset yang tinggi dan 

volatilitas yang besar 

Exchange Risk Risiko dari pergerakan dalam nilai tukar antara dua negara 

Expected Return Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor 

didapatkan pada suatu investasi 

Forecast Error 

Variance 

Decomposition 

(FEDV) 

Metode yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana 

perubahan dalam suatu peubah ditunjukkan oleh perubahan 

variance error yang dipengaruhi oleh peubah-peubah 

lainnya. 

Impuls Response 

Function (IRF) 

Suatu metode yang digunakan untuk melihat pengaruh 

kontemporer terhadap sebuah peubah (terikat) jika 

mendapatkan guncangan atau inovasi dari peubah bebas 

sebesar satu standar deviasi 

Indeks Harga 

Konsumen 

Sebuah indeks harga yang didefinisikan pada sekumpulan 

barang yang dikonsumsi 

International 

CAPM 

Sebuah teori keseimbangan yang berkaitan dengan tingkat 

pengembalian ekspektasi terhadap return pasar dunia dan 

risiko nilai tukar  

International 

Country Risk 

Guide (ICRG) 

Salah satu sumber komersial terbaik untuk analisis dan 

penilaian risiko negara 

International 

Monetary Fund 

(IMF) 

Sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1944 untuk 

mempromosikan stabilitas nilai tukar dan untuk membantu 

negara-negara anggota menghadapi kesulitan ekonomi 

Kapitalisasi Pasar Nilai dari saham perusahaan yang beredar di pasar saham 

Law of One Price Konsep ekonomi yang mengemukakan bahwa "barang 

harus dijual dengan harga yang sama di semua lokasi. 

Hukum ini berasal dari asumsi penghilangan semua 

arbitrase yang mungkin terjadi. 

Morgan Stanley 

Capital Investment 

(MSCI) 

Penyedia terkemuka indeks global dan patokan terkait 

produk dan layanan kepada investor di seluruh dunia 



 

 

DAFTAR ISTILAH (lanjutan) 

Istilah Keterangan 

P/BV ratio Rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar 

saham dengan nilai bukunya. Hal ini dihitung dengan 

membagi harga penutupan saham saat ini dengan nilai buku 

per kuartal terakhir. 

P/E ratio Ratio antara harga saham suatu pasar terhadap nilai 

keuntungan per lembar sahamnya  

Pasar Efisien Pasar dimana informasi yang relevan langsung tecerminkan 

dalam harga aset 

Pasar Modal Sebuah pasar atau instrumen keuangan yang memperjual 

belikan surat-surat berharga berupa obligasi dan equitas 

atau saham untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan 

oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. 

Political Risk Risiko yang ditimbulkan dari keadaan stabilitas politik 

suatu negara 

Systematic Risk Risiko yang berdampak meluas yang diterima oleh suatu 

pasar saham. Risiko ini memiliki karakteristik yang tidak 

dapat dikontrol dan diakibatkan oleh pergerakan 

makroekonomi 

Transaction 

Risk 

Risiko yang timbul akibat dari perpindahan nilai asset atau 

aliran dari mata uang asing ke mata uang domestik 

Turnover ratio Untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam 

keseluruhan asset yang berputar pada suatu periode atau 

kemampuan modal yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan keuntungan.  

Vector 

Autoregression 

(VAR) 

Suatu model yang menawarkan alternatif permodelan 

sebagai jalan keluar melalui pendekatan non struktural, 

dimana setiap peubah dianggap sebagai peubah endogen 

Vector Error 

Correction 

Model (VECM) 

Bentuk VAR yang terestriksi yang diberikan karena data 

tidak stasioner namun terkointegrasi.  

Volatilitas Suatu pengukuran terhadap ketidakpastian mengenai harga 

asset di masa mendatang. Biasanya diukur dengan standar 

deviasi terhadap tingkat pengembalian asset 
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