
 

 

SOAL 1 



 

 

SOAL 1 

PT Ruang Hijau baru saja mengumumkan EPS mereka di tahun ini sebesar Rp300. Plowback 

ratio selama 5 tahun terakhir adalah 30% dan akan terus dipertahankan kedepannya. Nilai ROE 

yang diharapkan adalah sebesar 17% per tahun. Risk-free rate adalah sebesar 4% dan nilai 

market premium adalah sebesar 11%. PT Ruang Hijau memiliki beta sebesar 0,8 

Diminta: 

a) Hitunglah nilai intrinsik dari saham PT Ruang Hijau menggunakan dividend discount 

model dengan asumsi pertumbuhan konstan. 

b) Asumsikan bahwa PT Ruang Hijau berencana untuk menginvestasikan kembali 

sebagian besar dari profit mereka selama tiga tahun ke depan. Mereka berencana untuk 

menurunkan dividend payout ratio menjadi 40% dan setelah tiga tahun akan 

meningkatkannya menjadi 60% secara perpetuity. Hitunglah nilai intrinsik dari saham 

PT Ruang Hijau 

c) Jika anda adalah investor di PT Ruang Hijau dan harga pasar dari saham PT Ruang 

Hijau adalah sebesar Rp 2500, berdasarkan jawaban anda di point (b), akankah anda 

membeli lagi atau menjual saham PT Ruang Hijau? Jelaskan alasannya!  

 

SOAL 2 

Bagian A 

Budi membeli saham “X” dan membeli put option untuk saham “X” tersebut dengan jatuh 

tempo tiga bulan dan dengan harga exercise Rp7.800. Harga put option tersebut adalah 

Rp600/lembar. Harga pasar saham “X” sekarang Rp9.000. 

Diminta: 

a. Gambarkan grafik payoff dari masing-masing strategi diatas sebagai fungsi dari harga 

saham dalam waktu tiga bulan. Apakah istilah yang dipakai untuk strategi ini?  

b. Hitunglah tingkat payoff pada berbagai tingkat harga saham berikut ini: Rp7.000, 

Rp9.000, dan Rp9.600.  

 

Bagian B 

Pak Bakrie mengambil posisi “covered call” 1 saham Sunrise pada harga Rp11.125 dan 1 opsi 

call dengan premi Rp4.375/opsi dan harga pelaksanaan Rp7.500. Harga saham meningkat 

menjadi Rp20.000 dalam waktu enam bulan. Selama periode dimaksud, Pak Bakrie menerima 

dividen tunai Rp80/lembar. Jika opsi call dieksekusi, berapakah return  posisi Pak Bakrie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL 3 

Bagian A 

Nilai multiplier untuk sebuah futures contract dari stock market index adalah sebesar $200. 

Maturity dari kontrak tersebut adalah satu tahun dari sekarang, nilai index kini adalah $800, 

risk-free interest rate adalah 0,8% per bulan, dan dividend yield adalah 0,3% per bulan. Nilai 

stock index setelah satu bulan adalah sebesar $810 

Diminta: 

a) Carilah cash flow dari mark to market proceeds atas kontrak tersebut. Asumsikan 

bahwa kondisi parity selalu ada. 

b) Carilah holding-period return untuk satu bulan jika initial margin dari kontrak tersebut 

adalah sebesar $20,000 

 

Bagian B 

Apabila S&P 500 index portfolio membayarkan dividend yield sebesar 1,5% per tahun. Index 

sekarang berada pada harga $1,700. T-bill rate adalah 2,5% dan S&P future price untuk satu 

tahun yang akan datang adalah $1,720.  

Diminta: 

Buatlah arbitrage strategy untuk mengeksploitasi adanya misprice dan tunjukan bahwa profit 

yang kamu hasilkan dalam satu tahun sama dengan mispricing di future market. 

 

SOAL 4 

Berikut ini adalah data dari 4 institusi reksadana dan pasar untuk periode 5 tahun terakhir 

Mutual Fund Average Return Standard Deviation Beta 

EEE 13,86 13,44 0,87 

FFF 17,3 20,8 1,35 

GGG 17,8 21,38 1,16 

HHH 20,9 15,6 1,05 

Market 16,7 14  

Risk Free 5,4   

 

Diminta: 

Berikan ranking untuk kinerja dari masing masing reksadana menggunakan: 

a) Sharpe ratio, tentukan juga apakah kinerja reksadana tersebut outperformed atau 

underperformed terhadap pasar 

b) Treynor measure, tentukan juga apakah kinerja reksadana tersebut outperformed atau 

underperformed terhadap pasar 

c) Alpha Jensen 

 



 

 

SOAL 5 

Sebuah saham saat ini diperdagangkan dengan harga Rp1.000/lembar. Sebuah call option 

dengan exercise price Rp900 dan jatuh tempo dalam 6 bulan memiliki harga Rp250. Sebuah 

put option dengan exercise price Rp900 dan jatuh tempo dalam 6 bulan diperdagangkan dengan 

harga Rp200. Tingkat bunga bebas risiko adalah 6%. 

Diminta: 

Apakah ada arbitrage yang bisa dimanfaatkan? Bagaimana kombinasi strategi yang dilakukan 

untuk mendapatkan arbitrage tersebut? Buktikan pada saat maturity dari opsi bahwa posisi 

yang anda ambil tidak ada risiko! 

 


