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This is an English translation of the Chinese transcript for a lecture by Li Lu gave at the Peking 

University Guanghua School of Management’s Value Investing course on October 23, 2015. 

 

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Manajemen Guanghua dan 

Profesor JIANG, atas kesempatan untuk bersama-sama membuat kursus tentang Value Investing ini. 

Saya menganggap ini adalah timing yang tepat untuk dilakukan. Sejauh yang saya tahu, ini adalah satu-

satunya kursus tentang value investing yang dilakukan di Cina. Satu-satunya kursus lain yang sejenis 

dilakukan di Universitas Columbia. Ini pertama kali dilakukan pada tahun 1920 oleh Profesor Benjamin 

Graham, mentor Warren Buffet, di Columbia Business School. Himalaya Capital merasa sangat 

terhormat menjadi sponsor kursus ini. 

Saya ingin menghabiskan kursus hari ini dengan fokus pada empat topik berikut: 

Pertama, saya ingin membahas beberapa karakteristik dasar dan prinsip etika mendasar dari profesi 

ini, karena saya berasumsi bahwa sebagian besar dari Anda di sini pada akhirnya akan bergabung di 

profesi jasa keuangan dan manajemen aset setelah lulus. 

Kedua, sebagai profesional manajemen aset, kita perlu mengetahui dalam jangka panjang aset 

keuangan mana yang dapat mencapai pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan, efektif, aman, dan 

andal. 

Ketiga, melalui cara efektif apa, selain upaya Anda sendiri, kami mempersiapkan Anda menjadi 

investor terkemuka sehingga Anda dapat memberikan layanan bernilai tambah kepada klien Anda, 

melindungi aset mereka, dan mengembangkan kekayaan mereka secara terus-menerus? Kami akan 

menelusuri jalan yang benar dan jalur utama untuk investasi. 

Keempat, kita akan membahas apakah pendekatan (teori) investasi yang telah terbukti efektif di 

negara-negara dewasa dan maju dapat diterapkan di China? karena banyak yang menganggap China 

unik, menjadikannya tidak relevan dan tidak dapat diterapkan. 

Saya telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini selama beberapa dekade. Hari ini saya ingin 

berbagi pemikiran dan pengamatan saya dengan Anda. 

 

1. Apa karakteristik dari industri manajemen aset, dan prinsip etika dasar dalam profesi ini? 

Mengingat bahwa manajemen aset adalah industri jasa, apa yang membedakannya dari yang lain? 

Apa sajakah ciri-ciri umum dan perbedaannya? Menurut saya ada dua : 

Pertama, sebagian besar, orang-orang di industri ini tidak tahu apa-apa tentang produknya, dan 

bagaimana membedakan kualitasnya. Ini yang membedakan industri investasi dengan hampir semua 

industri lainnya. Pemilik mobil, pengunjung restoran, tamu hotel cukup banyak mengetahui seberapa 

bagus produk dan/atau layanan begitu dia mencobanya. Namun, tidak demikian halnya dalam industri 

manajemen aset. Sebagian besar, konsumen tidak memiliki cara untuk menilai apakah suatu produk 

itu baik atau buruk, dan tidak dapat menentukan apakah suatu layanan lebih unggul atau tidak. 
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Tidak hanya konsumen dan investor, tetapi juga para profesional, termasuk beberapa pemain top, 

merasa sulit untuk membedakan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh pemain lain. 

Inilah sebabnya mengapa industri jasa keuangan, dan manajemen aset khususnya, benar-benar 

berbeda dari industri jasa lainnya. Jika Anda menyerahkan rekam jejak seorang fund manager, yang 

hanya berisi data kinerja selama 1 atau 2 tahun, saya tidak bisa memberi tahu Anda apakah manajer 

itu baik atau tidak. Bahkan jika Anda memberi saya rekam jejak selama 5 atau 10 tahun terakhir, saya 

masih tidak dapat membuat keputusan. Saya harus tahu apa yang ada dalam portofolionya, dan saya 

hanya bisa membuat penilaian setelah mengamatinya dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena 

orang tidak dapat membedakan produk dan layanan yang baik dari yang buruk di industri ini, sebagian 

besar teori investasi tunduk pada aksioma "di mana Anda duduk menentukan bagaimana Anda 

berpikir dan apa yang Anda katakan." 

Kedua adalah bahwa kompensasi rata-rata keseluruhan untuk industri ini jauh lebih tinggi daripada 

yang lain, dan sering kali dipisahkan dari kontribusinya terhadap pertumbuhan kekayaan klien. 

Layanan yang diberikan kepada klien, pada kenyataannya, sangat terbatas. Penawaran produk 

seringkali memberikan pengembalian yang sangat tinggi bagi para profesional investasi tetapi tidak 

bagi klien mereka. Struktur penetapan harga pada dasarnya mencerminkan kepentingan para 

profesional, dan bukan kepentingan klien. Secara umum, industry lain lebih suka meningkatkan 

kualitas tingkat layanan mereka dan membuatnya transparan kepada pelanggan untuk membebankan 

biaya premium. Namun tidak di industri manajemen aset. Industri ini menerapkan struktur biaya yang 

seragam sebagian besar sebanding dengan nilai aset bersih (NAB). Dengan kata lain, Anda akan selalu 

dibayar terlepas dari apakah Anda benar-benar menghasilkan uang untuk klien Anda atau tidak. Hal 

Ini terutama terjadi dalam Private Equity, di mana biayanya bahkan lebih tinggi sampai-sampai 

terkesan konyol dan tidak masuk akal! Anda mengumpulkan biaya tidak peduli apakah Anda 

menghasilkan atau kehilangan uang untuk klien Anda. Selain itu, Anda masih tetap dibayar bahkan jika 

kinerja Anda tertinggal jauh di belakang indeks. Ini sangat tidak masuk akal. 

Saya yakin Anda semua ingin bergabung dengan profesi ini baik untuk tantangan intelektual maupun 

kompensasi tinggi yang ditawarkannya. Kompensasi untuk profesi ini memang sangat tinggi. Namun, 

saya harus mempertanyakan apakah para profesional di industri ini layak mendapatkannya. 

 

Kedua karakteristik yang berbeda ini menyebabkan timbulnya malpraktek dalam industry ini. Kualitas 

profesional di industri ini sangat bervariasi, bahkan ada banyak pemain yang tidak memenuhi syarat 

yang mengaku sebagai profesional. Industri ini tidak memiliki standar yang jelas. Dipenuhi dengan 

setengah kebenaran dan bahkan kesalahan yang menyesatkan pengguna. Banyak profesional sendiri 

tidak dapat membedakan kebenaran dari kekeliruan. 

Mengingat karakteristik unik dari profesi ini, beberapa prinsip etika dasar harus diperlukan untuk 

semua profesional. 

Pertama, jadikan kewajiban kode etik Anda untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, dan secara 

sadar menahan diri untuk tidak membiarkan tempat dimana anda duduk menentukan cara berpikir 

Anda. 

Begitu Anda mulai bekerja di industri ini, Anda akan menemukan hampir semua teori terkait erat 

dengan tempat Anda duduk dan apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak melakukan pertimbangan 

yang cermat, Anda akan segera mengganti kepentingan Anda sendiri dengan kepentingan klien. Ini 

adalah sifat manusia dan tak terhindarkan. Industri ini rumit, dan dipenuhi dengan banyak pandangan 

paradoks dan setengah kebenaran. Ini bukan ilmu pasti, dan ada kebebasan besar untuk penilaian dan 
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kebijaksanaan. Karena itu saya ingin mengajak anak muda yang ingin bergabung dengan profesi ini 

untuk mengembangkan rasa kewajiban kode etik ini. Anda harus terus memperoleh pengetahuan, 

mencari kebenaran dan mencari kebijaksanaan. Anda harus menjadi profesional yang bijaksana, dan 

tidak menyebarkan teori yang mempromosikan kepentingan Anda sendiri dengan mengorbankan 

klien Anda. Jangan terpengaruh oleh teori-teori palsu orang lain. Saya tidak bisa terlalu menekankan 

pentingnya prinsip ini. 

Kedua, mengembangkan rasa kewajiban fidusia. 

Apa itu kewajiban fidusia? Setiap sen yang dipercayakan kepada Anda oleh klien Anda harus 

memperlakukannya seolah-olah itu adalah uang yang diperoleh orang tua Anda dengan bekerja keras 

dan menabung dengan hemat sepanjang hidup mereka. Meski jumlahnya sedikit, itu adalah buah dari 

kerja keras dan berhemat seumur hidup dari sebuah keluarga. Ketika Anda dapat memperlakukan 

setiap sen uang klien Anda sebagai tabungan hidup orang tua Anda, Anda akan mulai memahami arti 

kewajiban fidusia. 

Saya cenderung berpikir bahwa kewajiban fidusia adalah bawaan, bagian dari DNA seseorang. Saya 

tahu ada beberapa orang yang memilikinya dan ada yang tidak. Mereka yang lahir tanpa itu tidak 

dapat memperolehnya dengan cara apa pun atau melalui upaya apa pun. Kandidat terbaik untuk 

memasuki profesional ini adalah mereka yang memilikinya. Anda selalu dapat menguji diri sendiri dan 

melihat apakah Anda memilikinya atau tidak. Jika tidak, saya sarankan Anda untuk tidak bergabung 

dengan profesional ini. Jika tidak, Anda akan melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan 

dengan menghancurkan kekayaan banyak keluarga. Jika Anda ingin mempercayakan uang Anda 

kepada seseorang, Anda perlu mencari tahu apakah dia memiliki DNA ini atau tidak. Krisis ekonomi 

tahun 2008 dan 2009 merupakan hasil dari perilaku 'sukses' jangka panjang dari mereka yang telah 

melanggar kewajiban fidusia, yang terbukti menghancurkan masyarakat secara keseluruhan. 

Ini adalah dua prinsip etika paling mendasar untuk membimbing calon profesional. Karena banyak dari 

Anda di sini akan menjadi profesional di industri ini, dan karena tujuan akhir dari kelas ini adalah untuk 

mempersiapkan pemimpin masa depan dalam industri manajemen aset China, saya harap Anda 

camkan dua prinsip etika yang tak dapat ditawar-tawar ini, ketika Anda bergabung dengan industri ini 

suatu hari nanti. 

2. Sebagai profesional, kita perlu mengetahui dalam jangka panjang aset keuangan apa yang dapat 

menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkelanjutan, efektif, aman, dan andal. 

Topik kedua adalah, dalam jangka panjang, aset keuangan apa yang dapat menghasilkan laba jangka 

panjang yang nyata atas kekayaan. Kami baru saja menyaksikan keruntuhan di pasar saham, dan 

banyak orang berpikir uang tunai adalah aset yang paling dapat diandalkan. Beberapa bahkan berpikir 

emas juga sangat dapat diandalkan. Apakah ada cara bagi kami untuk mengukur kinerja historis jangka 

panjang dari aset-aset ini? Berapa lama 'jangka panjang'? Saya percaya semakin lama semakin baik, 

selama kita bisa menemukan datanya. Data terbaik mencakup periode waktu yang panjang dan 

berkelanjutan, karena hanya data tersebut yang benar-benar meyakinkan. Dunia Barat adalah tempat 

lahirnya ekonomi modern saat ini, dan pasarnya paling cepat matang. Selain itu, ekonomi Barat adalah 

yang terbesar dan memiliki jumlah data pasar terbesar yang tersedia. Oleh karena itu memberikan 

kekuatan data yang baik. Saya menggunakan data AS di sini karena dapat ditelusuri kembali 200 tahun. 

Mari kita lihat bagaimana kinerja AS pada berbagai aset keuangan. 

Dalam beberapa dekade terakhir, Profesor Siegel dari Wharton School of Business, University 

Pennsylvania telah bekerja dengan rajin untuk mengumpulkan data yang solid untuk pengembalian 

beberapa kelas utama aset keuangan di AS selama beberapa ratus tahun terakhir. Data ini dapat 
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ditelusuri kembali ke tahun 1802. Berikut ini saya akan memeriksa grafiknya (lihat Chart 1) untuk 

memahami kinerja berbagai kelas aset selama 200 tahun terakhir. 

 

 

 

Kelas aset pertama adalah uang tunai. Naik turunnya pasar saham (Cina) baru-baru ini menyebabkan 

banyak orang (Cina) menghargai pentingnya uang tunai. Banyak orang mungkin berpikir uang tunai 

adalah cara terbaik untuk mempertahankan nilai. Mari kita lihat seberapa baik kinerjanya. Jika Anda 

memiliki 1 dolar AS pada tahun 1802, berapa nilainya hari ini? Menjadi berapa kemampuan daya 

belinya? Jawabannya adalah 5 sen! Dengan kata lain, akan kehilangan 95% dari nilainya atau daya beli 

nya selama 200 tahun. Alasannya jelas bagi semua orang: inflasi! Mari kita lihat kelas aset lainnya 

selanjutnya. 

Orang Tionghoa tradisional percaya bahwa emas, perak, dan logam mulia juga merupakan investasi 

yang sangat baik untuk menjaga nilai. Negara-negara Barat yang maju menganut standar emas sebagai 

sistem moneter mereka selama beberapa waktu. Harga emas memang meningkat. Namun, harga 

emas mengalami penurunan terus menerus di abad ke-20. Bagaimana kinerja emas, simbol terpenting 

dari logam mulia, dalam 200 tahun terakhir? Berapa nilai emas yang dibeli dengan 1 dolar AS 200 

tahun yang lalu saat ini? Berapa kemampuan daya belinya? Hasilnya adalah 3,12 dolar AS. Ya, itu jelas 

mempertahankan nilainya. Tetapi apresiasi 3 atau empat kali lipat dalam 200 tahun mungkin sangat 

tidak terduga karena nilainya meningkat sangat sedikit. 

Sekarang mari kita lihat Treasury Bill dan obligasi. Suku bunga untuk surat utang jangka pendek, setara 

dengan suku bunga bebas risiko, tidak pernah terlalu tinggi, sedikit lebih tinggi dari tingkat inflasi. 

Treasury Bill telah mencapai pengembalian 275 kali nilai aslinya dalam 200 tahun, sementara obligasi 

menikmati pengembalian yang lebih tinggi pada 1600 kali nilai aslinya. 

Selanjutnya, mari kita lihat saham. Ini adalah kelas aset utama lainnya. Banyak yang mungkin berpikir 

saham adalah investasi yang jauh lebih berisiko daripada kelas aset lainnya dan, oleh karena itu, kecil 

kemungkinannya untuk mempertahankan nilainya. Hal ini terutama terjadi setelah (naik rollercoaster) 

pasar saham China dalam 3 bulan terakhir. Setelah mengalami pasar bull besar dan pasar bearish besar 
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dalam waktu singkat 8 bulan, banyak orang memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang risiko 

yang terlibat di pasar saham. Jadi, bagaimana kinerja saham selama 200 tahun terakhir? Jika kita telah 

menginvestasikan 1 dolar AS di pasar saham pada tahun 1802, berapa nilai investasi kita hari ini? 

Inilah hasilnya: 1 dolar AS dalam bentuk saham, setelah dikurangi inflasi, mengalami apresiasi 1 juta 

kali lipat dari nilai aslinya selama 200 tahun terakhir! Nilainya hari ini akan menjadi 1,03jt dolar AS. 

Bahkan sisa dari jumlah ini lebih besar dari pengembalian setiap kelas aset lainnya. Apa alasan di balik 

pertunjukan yang begitu menakjubkan? Jawabannya terletak pada kekuatan Compounding. Tingkat 

pengembalian tahunan rata-rata untuk saham, diskon inflasi, hanya 6,7%. Tidak heran Einstein 

menyebut Compounding sebagai keajaiban dunia kedelapan. 

Beberapa pertanyaan diajukan oleh data: mengapa uang tunai, investasi teraman menurut 

kebijaksanaan umum, kehilangan 95% nilainya dalam 200 tahun, sedangkan saham, investasi paling 

berisiko menurut konsensus populer, dihargai hampir 1 juta kali lipat dari nilai aslinya (setelah 

dikurangi inflasi)? Apa yang menyebabkan perbedaan besar antara imbal hasil dari dua kelas aset ini 

dalam 200 tahun terakhir? 

Ada dua alasan untuk fenomena ini. 

Yang pertama adalah inflasi. Dalam 200 tahun terakhir, inflasi memiliki tingkat tahunan sebesar 1,4%. 

Jika inflasi telah tumbuh sebesar 1,4% per tahun, maka daya beli telah menurun pada tingkat yang 

sama. Setelah 200 tahun depresiasi pada 1,4%, 1 dolar AS akan bernilai 5 sen, kehilangan 95% nilainya. 

Ini murni soal matematika, dan mudah dimengerti. 

Alasan lainnya adalah pertumbuhan PDB. Dalam 200 tahun terakhir, PDB telah tumbuh menjadi 

33.000 kali ukuran aslinya pada tingkat tahunan sedikit lebih tinggi dari 3%. Jika kita memahami 

pertumbuhan ekonomi, maka kita dapat memahami fenomena lain. Saham mewakili perusahaan skala 

besar dalam perekonomian. Pada umumnya, pertumbuhan PDB dapat diukur dengan pertumbuhan 

pendapatan untuk perusahaan-perusahaan ini seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

mereka. Secara umum, perusahaan mengeluarkan biaya, tetapi biaya ini relatif tetap dan tidak 

tumbuh secepat pendapatan. Oleh karena itu, laba bersih akan tumbuh lebih cepat daripada 

pertumbuhan pendapatan. Ketika tingkat pertumbuhan nominal untuk pendapatan adalah 4% hingga 

5%, laba bersih akan tumbuh sekitar 6% hingga 7%. Arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan akan 

tumbuh pada tingkat yang sama. Seperti yang bisa kita lihat, data aktual mendukung teori kita. Nilai 

inti saham terletak pada pertumbuhan pendapatannya yang didiskontokan ke nilai sekarang. Dalam 

200 tahun terakhir, rata-rata price/earning ratio (PE rasio) adalah sekitar 15. Jika kita membalik rasio 

PE, kita mendapatkan cash return per share (EPS), sekitar 6,7%, yang mencerminkan penilaian pasar 

dari sebuah perusahaan berdasarkan margin keuntungannya. Oleh karena itu harga saham akan 

tumbuh sebesar 6% ~ 7% per tahun, dan pada akhirnya meningkat 1 juta kali lipat setelah 200 tahun. 

Sangat mudah untuk memahami fenomena ketika kita melihat matematika. Indeks saham, yang 

mengumpulkan semua saham di pasar, tumbuh pada 6 hingga 7% ketika PDB menunjukkan 

pertumbuhan yang panjang dan berkelanjutan pada 3 hingga 4%. 

Dalam analisis awal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan PDB adalah dua 

alasan paling mendasar untuk perbedaan kinerja antara uang tunai dan saham. 

Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang lebih penting: bagaimana ekonomi AS dapat 

mengalami pertumbuhan PDB yang berkelanjutan dan majemuk selama 200 tahun sementara inflasi 

terus ada pada saat yang sama dalam jangka waktu yang lama? Selanjutnya, bagaimana ekonomi bisa 

tumbuh hampir setiap tahun? Ini mengalami penurunan dalam beberapa tahun dan pertumbuhan di 

atas tren di tahun lain. Namun, ketika kita memeriksa 200 tahun terakhir, kita melihat lintasan naik 
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terus menerus. Jika kita mengambil satu tahun sebagai unit pengukuran, PDB tumbuh hampir setiap 

tahun. Ini adalah pertumbuhan nyata, jangka panjang, kumulatif dan majemuk. Bagaimana kita bisa 

menjelaskan fenomena ini? Dalam 3000 hingga 5000 tahun sejarah yang tercatat di Tiongkok, 

fenomena seperti itu tidak pernah terjadi. Ini sebenarnya fenomena modern yang tidak ada di China 

tiga dekade lalu. 

Dengan demikian, apakah mungkin untuk mengukur pola dasar pertumbuhan PDB, dan menentukan 

seperti apa pertumbuhan ini selama beberapa ribu tahun terakhir dalam sejarah manusia? Bisakah 

kita menemukan beberapa periode di mana pertumbuhan berkelanjutan tidak terjadi? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu memahami seperti apa perubahan PDB, 

konsumsi, dan produksi secara keseluruhan dalam sejarah manusia, yang terjadi setelah munculnya 

peradaban. Jika kita mengambil rentang waktu yang lebih lama, dan melihat kembali lebih jauh ke era 

pemburu dan pengumpul, zaman agraris, dan zaman peradaban pertanian, seperti apakah 

pertumbuhan PDB bagi seluruh umat manusia? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Saya kebetulan 

memiliki bagan yang dapat menjawab pertanyaan ini (lihat Chart 2). Ini dibuat oleh Profesor Ian Morris 

(seorang pria renaisans) dari Universitas Stanford yang, selama sepuluh tahun terakhir, memimpin tim 

peneliti yang mengukur penangkapan dan pengeluaran energi selama 16.000 tahun menggunakan 

teknologi modern. Kemajuan teknologi dalam berbagai disiplin ilmu dalam 20 sampai 30 tahun 

terakhir memungkinkan proyek ini. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, kegiatan ekonomi 

dasar terutama berkisar pada penangkapan dan pengeluaran energi, dan ukuran energi berkorelasi 

erat dengan konsep PDB yang sedang kita diskusikan hari ini. 
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Dari Chart ini, kita dapat melihat perkembangan ekonomi seluruh dunia yang beradab dalam 16.000 

tahun terakhir. Ini juga menyajikan perbandingan peradaban Barat dan Timur. Garis biru mewakili 

masyarakat Barat dari keberadaannya yang paling awal di Mesopotamia hingga Yunani kuno, Roma, 

dan kemudian di Eropa Barat dan Amerika. Garis merah melambangkan peradaban timur, dari awal 

kemunculannya di peradaban Lembah Indus (Lembah Harapan) hingga Lembah Sungai Kuning dan 

kemudian Lembah Sungai Yangtze di Cina, Korea Selatan dan Jepang. Sumbu horizontal mewakili 

perkembangan waktu dari 16.000 tahun yang lalu di sebelah kiri ke waktu modern di sebelah kanan. 

Tanpa menerapkan proses matematika apa pun, kedua garis itu agak halus, datar, dan hampir identik. 

Setelah proses matematika diterapkan, kita dapat melihat perbedaan yang sangat kecil di antara 

mereka. Selama zaman peradaban pertanian, masyarakat manusia menyaksikan beberapa tingkat 

perkembangan, tetapi pada tingkat yang sangat lambat. Kurva perkembangan menyerupai 

gelombang. Itu berfluktuasi, tetapi ada langit-langit tak terlihat yang tidak bisa ditembusnya. Kami 

mengamati 3 atau 4 upaya untuk menembus langit-langit, yang masing-masing diikuti oleh jatuh 

kembali. Kurva kemudian merangkak dalam pita sempit. Namun, dalam 300 tahun terakhir, kita 

melihat lintasan yang sama sekali berbeda. Ada lonjakan gerakan ke atas yang tiba-tiba menyerupai 

bentuk tongkat hoki, yang dianalogikan dengan 1 dolar AS yang tumbuh menjadi nilai 1 M. 

Jika kita memperbesar grafik, mengambil bagian dari 200, 300 tahun, dan kemudian memperkecil, 

kurva baru (Chart 3) terlihat sangat mirip dengan yang ada di Chart 1. Dengan kata lain, grafik untuk 

pertumbuhan PDB dan  kinerja saham sangat mirip selama dua ratus tahun terakhir. Jika kita 

menyingkat chart lebih jauh, kita menemukan garis pada dasarnya menjadi vertikal. Hal ini dapat 

dijelaskan secara matematis dengan kekuatan magis Compounding, dan menunjukkan bahwa pola 

ekonomi dari pertumbuhan majemuk jangka panjang yang berkelanjutan adalah fenomena modern, 

yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah manusia selama 16.000 tahun terakhir. 

 

Chart 3：Economic Performance of Human Peradaban in the past 500 years 

Source：Ian Morris “Social Development” (2010) 
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Sebagian besar, PDB datar dalam sejarah pembangunan manusia yang agak panjang. Hal ini terutama 

berlaku untuk Cina. Dalam 500 tahun terakhir, kita dapat dengan jelas mengamati tren ini. Kami 

melihat kenaikan tiba-tiba di garis biru (Barat) pada titik pemisahan (sekitar 1800 M). Ini hampir 100 

tahun lebih awal dari titik di mana garis merah (Timur) mulai naik. Dalam 100 tahun pertama (1800 M 

-1900 M), kemunculan Timur sebagian besar diwakili oleh pembangunan di Jepang. 

Untuk memahami kinerja saham dalam 200 tahun terakhir, dan 20 tahun ke depan, kita harus dapat 

memahami dan menjelaskan lintasan dasar peradaban manusia. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk 

tetap rasional ketika terjadi crash pasar saham. Kita akan berpikir bahwa dunia akan segera berakhir 

setiap kali kita menghadapi krisis yang serupa dengan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009. 

Memprediksi masa depan merupakan inti dari investasi. Seperti yang pernah dikatakan Yogi Berra 

yang terkenal “sulit untuk membuat prediksi, terutama tentang masa depan.” Mengapa ekonomi 

peradaban manusia berjalan seperti itu dalam 200 tahun terakhir? Sulit untuk membuat prediksi 

tentang masa depan jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang telah saya 

renungkan selama hampir 30 tahun. Pikiran, pengamatan, dan wawasan saya kumpulkan dalam 

penulisan tesis panjang berjudul Diskusi Modernisasi Oleh Li Lu. Jika pertanyaan ini menarik minat 

Anda, Anda mungkin ingin membacanya. Anda dapat menemukannya secara online di 

http://www.himcap.com/articles/a_discussion_on_modernization.html. 

Dalam thesis ini saya membagi peradaban manusia menjadi 3 zaman. Zaman pertama adalah zaman 

paling awal, yaitu zaman pemburu dan pengumpul. Periode ini dimulai 15.000 tahun yang lalu ketika 

homo sapiens mulai berkeliaran di bumi. Saya menyebutnya Peradaban 1.0. Selama era ini, manusia 

sangat mirip dengan hewan lain pada waktu itu. Perubahan besar terjadi sekitar 9000 SM, ketika 

pertanian dan peternakan dikembangkan di Mesopotamia (Irak modern). Perubahan serupa terjadi di 

Lembah Sungai Kuning China sekitar 6000 hingga 5000 SM. Kemajuan ini memungkinkan peradaban 

manusia untuk membuat lompatan besar kedua ke depan. Pada saat ini, pertumbuhan PDB jauh lebih 

kuat daripada selama era pemburu-pengumpul sebelumnya. Saya menyebut era ini Peradaban 2.0, 

yaitu Peradaban Pertanian (dan Peternakan). Era ini berlanjut selama beberapa ribu tahun. 

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat manusia relatif datar sampai sekitar tahun 1750-an. 

Selanjutnya, PDB tiba-tiba menunjukkan pertumbuhan tahunan yang stabil, sebuah tren yang 

berlanjut hingga hari ini. Kami menerima ini begitu saja dan berpikir itu bukan masalah besar. Namun, 

kami menganggap penurunan pertumbuhan China dari 10% menjadi 7% sebagai peristiwa besar. 

Meskipun pertumbuhan PDB tahunan yang stabil adalah fenomena yang sangat modern, itu berakar 

dalam dalam jiwa kolektif kita. Untuk memahami zaman ini, kita perlu memahami fenomena 

modernisasi. Saya menyebutnya  sebagai Peradaban 3.0 . 

Membagi sejarah menjadi 3 era yang berbeda memungkinkan kita untuk memahami dengan jelas sifat 

Peradaban 3.0. Fitur yang paling membedakan Peradaban 3.0 adalah pertumbuhan dan 

perkembangan gabungan yang berkelanjutan, kumulatif, dan jangka panjang dari seluruh ekonomi, 

yang dengannya nilai investasi produk keuangan modern. Semua diskusi tentang investasi tidak ada 

artinya kecuali prasyarat pertumbuhan majemuk (compounding) yang berkelanjutan telah terpenuhi. 

Baru kemudian kita dapat berbicara tentang alokasi aset, saham dan uang tunai, dll. Oleh karena itu, 

jika kita ingin memahami investasi dan pertumbuhan kekayaan, kita harus memahami asal mula 

penciptaan kekayaan yang berakar pada 200 tahun lebih pertumbuhan PDB kumulatif yang 

berkelanjutan. Selama Peradaban 3.0 ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta ekonomi pasar 

bebas, muncul di dunia karena berbagai sebab. Kedua kekuatan ini digabungkan untuk menciptakan 

Peradaban 3.0 seperti yang kita kenal sekarang. 

Dalam tesis saya, saya menawarkan deskripsi rinci tentang evolusi peradaban manusia dalam 10.000 

tahun terakhir. Saya menjelaskan konsep ekonomi pasar bebas dengan menggunakan dua rumus: 
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1+1>2 dan 1+1>4. Di era modern, evolusi peradaban secara fundamental berubah dengan hadirnya 

perdagangan bebas. Dalam konteks ekonomi, Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan bahwa 

perdagangan bebas menghasilkan efek sinergis, yaitu 1+1>2. Dengan pembagian kerja, 2 individu atau 

ekonomi dapat terlibat dalam perdagangan bebas, dan dengan demikian menciptakan lebih banyak 

nilai daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Semakin banyak orang berpartisipasi dalam 

perdagangan bebas, semakin banyak nilai yang diciptakan dan ditambahkan. Jenis pertukaran ini ada 

selama era Peradaban Pertanian. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi modern bertindak sebagai 

akselerasi yang mempercepat proses penciptaan nilai, ketika ide-ide, bukan sekadar barang, 

komoditas, dan jasa, mulai dipertukarkan. Pengetahuan menghasilkan nilai yang lebih besar di pasar 

bebas. Ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai 1+1>4. Ketika dua pihak bertukar ide, mereka 

mendapatkan ide dari pihak lain sambil mempertahankan ide mereka sendiri. Ini mungkin memicu 

ide-ide yang sama sekali baru. Pertukaran pengetahuan tidak memerlukan perdagangan, tidak seperti 

menukar beras dengan susu (dalam sistem barter). Ketika pengetahuan digabungkan, itu 

menghasilkan pertumbuhan majemuk dan sinergis. Hanya ketika setiap pertukaran menghasilkan 

ledakan pertumbuhan yang signifikan, masyarakat dapat dengan cepat menciptakan kekayaan yang 

sangat besar. 

Ketika pertukaran antar entitas berlanjut, dan dengan efek kekayaan berlipat miliaran kali, ekonomi 

pasar bebas modern lahir. Inilah yang saya maksud dengan Peradaban 3.0. Hanya dalam konteks 

pertukaran inilah, ekonomi secara keseluruhan dapat menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan 

dan berkelanjutan. Ini adalah sistem ekonomi yang memungkinkan pelepasan potensi manusia. Dalam 

sejarah penciptaan institusi manusia, ini mungkin adalah ciptaan terbesar dari semuanya. Begitu 

lembaga ini (ekonomi pasar bebas dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern) 

terbentuk, fenomena unik pembangunan ekonomi berkelanjutan muncul. Artinya, pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan terutama memanifestasikan dirinya dalam pertumbuhan PDB yang 

berkelanjutan. 

Inflasi adalah fenomena mata uang. Ketika jumlah uang beredar lebih besar dari barang dan jasa (total 

output) suatu perekonomian, harga akan naik. Mengapa demikian? Ketika ekonomi berkembang, itu 

akan membutuhkan lebih banyak investasi. Dalam perekonomian modern, sistem perbankan 

menyediakan modal untuk investasi (melalui pinjaman bank). Bank menerima simpanan kemudian 

membayar bunga deposan. Secara umum, karena suku bunga harus lebih tinggi dari nol, suku bunga 

pinjaman juga harus positif. Agar memiliki uang untuk menumbuhkan ekonomi, Anda harus terlebih 

dahulu meningkatkan jumlah uang beredar. Jika Anda ingin mencapai pertumbuhan ekonomi riil, Anda 

harus berinvestasi terlebih dahulu. Investasi Anda kemudian menjadi bahan baku, produk setengah 

jadi, produk jadi dan persediaan. Dalam proses ini, pertama-tama Anda memasukkan uang ke dalam 

perekonomian. Jumlah uang ini melebihi total output saat ini. Jeda waktu ini menciptakan efek inflasi 

yang menyertai selama periode pertumbuhan PDB. Inflasi dan pertumbuhan PDB yang berkelanjutan 

memungkinkan kita untuk menjelaskan secara matematis mengapa ada perbedaan besar antara 

pengembalian uang tunai dan saham dalam jangka panjang. 

3. Bagaimana cara dan jalur utama berinvestasi yang benar? Bagaimana cara menjadi investor yang 

hebat? 

Jika apa yang kami amati benar, lebih baik bagi investor individu untuk berinvestasi di saham dan 

menghindari uang tunai. Namun, di situlah letak masalah yang lebih besar: volatilitas pasar saham. 

Jika kita membutuhkan uang dalam jangka pendek, kita mungkin kehilangan uang karena fluktuasi 

harga. Seringkali dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mari kita 

lihat chart berikut: 
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Chart 4：Returns on Stocks in the US 1802- 2012 

 

Dari chart 4, kita dapat melihat rata-rata pengembalian saham di AS dalam 200 tahun terakhir adalah 

sekitar 6,6%. Jika seseorang melihat interval yang mewakili setiap 60 tahun, jumlahnya hampir sama, 

dan relatif stabil. Namun, gambaran yang berbeda muncul ketika kita memeriksa interval yang lebih 

pendek. Misalnya, dalam interval antara tahun 1946 dan 1965 pengembalian rata-rata sekitar 10%, di 

atas tren jangka panjang. Namun dalam 15 tahun berikutnya (1966-1981) harga saham justru 

menurun bukannya tumbuh. Selanjutnya, kami memeriksa periode antara 1982 dan 1999 dan 

menemukan selama periode ini harga saham tumbuh pada tingkat yang jauh lebih tinggi, sekitar 

13,6%. Gambarannya terbalik untuk 13 tahun berikutnya, di mana tren penurunan dialami. Harga 

terus turun sepanjang interval ini. Tidak heran John Maynard Keynes pernah mengatakan, "Dalam 

jangka panjang kita semua mati." Sebagai investor individu, jangka waktu investasi Anda terbatas. 

Sebagian besar investor memiliki sekitar selusin, atau paling lama 20 tahun, untuk berinvestasi, seperti 

yang kita temukan dalam catatan publik. Jika Anda kebetulan terjebak di pasar sekitar tahun 1981, 

atau 2001 dan 2002, pengembalian Anda akan negatif. Jadi, sebagai investor, Anda hanya perlu 

berinvestasi di indeks saham jika ingin mencapai kinerja jangka panjang yang sama dengan saham. 

Namun, untuk time horizon investasi yang bermakna khusus untuk seorang individu, Anda mungkin 

menemukan bahwa pengembalian Anda terus-menerus negatif selama sepuluh tahun atau lebih. Di 

periode lain Anda mungkin percaya bahwa Anda adalah seorang jenius. Anda hampir tidak 

mengangkat satu jari dan menuai pengembalian 14% dari tahun ke tahun. Jika Anda tidak dapat 

membedakan bagaimana Anda mencapai pengembalian Anda, Anda tidak akan dapat menentukan 

apakah itu keberuntungan atau kemampuan Anda sendiri. 

Jika kita mengasumsikan time horizon investasi kita adalah sepuluh tahun, maka akan sulit bagi kita 

untuk menjamin bahwa kita dapat memperoleh pengembalian yang substansial. Ini adalah masalah 

yang pasti! Pada saat yang sama, pasar saham sangat fluktuatif selama interval waktu yang berbeda. 

Oleh karena itu, pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah ada cara yang lebih baik daripada 

berinvestasi di indeks saham? Apakah ada investasi yang mengungguli indeks saham, dan memberikan 

perlindungan yang lebih andal untuk kekayaan klien pada interval waktu yang berbeda, serta selama 

tahun-tahun di mana kita membutuhkan uang? Apakah ada sarana investasi yang akan memungkinkan 

aset klien menaiki gelombang pertumbuhan ekonomi majemuk untuk pengembalian jangka panjang, 
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andal, dan luar biasa? Apakah kita memiliki strategi investasi seperti itu, di luar jalan pintas dan 

tindakan licik, yang dapat ditiru dan diajarkan, dan akan terus memberikan pengembalian seperti itu 

dalam jangka panjang? 

Ada berbagai teori dan praktik dalam berinvestasi selama beberapa dekade terakhir. Sejauh yang saya 

amati, dan berdasarkan statistik dan data, hanya ada satu filosofi dan strategi, yang digunakan oleh 

satu kelompok investor, yang dapat memberikan pengembalian yang andal, aman, dan luar biasa 

kepada klien mereka dalam jangka waktu yang lama: Value Investing . Memanfaatkan kinerja jangka 

panjang untuk menguji klaim ini, saya menemukan sangat sedikit yang dapat mempertahankan rekor 

kinerja yang luar biasa dalam jangka panjang, dan mereka yang dapat hampir semuanya adalah Value 

Investor 

Hedge Fund terbesar di pasar saat ini terutama berurusan dengan obligasi dan telah melihat sepuluh 

tahun atau lebih pengembalian yang baik. Namun, dalam belasan tahun terakhir, obligasi jangka 

panjang bebas risiko telah melihat pengembaliannya turun dari 6%, 7%, dan 8% menjadi hampir 0%. 

Jika Anda memperhitungkan bahwa mereka memiliki leverage dua hingga tiga kali lipat, 

pengembaliannya sekitar 10%. Lima sampai enam kali lebih banyak hasil leverage dalam 

pengembalian sekitar 13%. Menjadi lebih sulit untuk menentukan apakah penampilan seperti ini 

adalah hasil dari keberuntungan atau kemampuan bahkan dengan rekam jejak lebih dari 10 tahun. 

Namun, Anda dapat menemukan value investor dengan kinerja jangka panjang yang baik sepanjang 

interval waktu. Saat ini, kami memiliki Warren Buffett, dengan rekam jejak 57 tahun. Ada orang lain 

dengan 20 sampai 30 tahun catatan sukses. Mereka semua memiliki satu kesamaan: Value Investing. 

Jika saya jadi Anda, saya ingin memperjelas apa itu value investing, dan memahami bagaimana para 

investor ini dapat berkinerja sangat baik di masa-masa sulit dan melakukannya terus-menerus. Saya 

ingat 20 tahun yang lalu ketika saya mengikuti kuliah Warren Buffett tentang investasi. Penontonnya 

sekecil hari ini. Itu adalah kuliah pertama Warren di Universitas Columbia. Saya ada di sana secara 

kebetulan dan ingin tahu apa itu Value Investing. 

Pencetus paling awal dari sistem Value Investing adalah Benjamin Graham. Dia menerapkan sistem ini 

sekitar 80 atau 90 tahun yang lalu. Ketika kita berbicara tentang Value Investing hari ini, kita 

memikirkan Warren Buffett, pemimpin dan figur perwakilan dari Value Investing. Tapi apa yang 

dimaksud dengan Value Investing? Hal ini cukup  benar-benar sederhana. Hanya ada 4 ide yang harus 

Anda ingat. Ben Graham, mentor Buffett, mengembangkan 3 konsep pertama. Yang terakhir adalah 

kontribusi unik Buffett. 

Pertama: saham sebagai kepemilikan di perusahaan. Saham bukan hanya sekuritas yang dapat 

diperdagangkan tetapi juga sertifikat yang mewakili kepemilikan fraksional di perusahaan. 

Berinvestasi dalam saham adalah berinvestasi pada yang mendasarinya perusahaan. Perusahaan akan 

tumbuh seiring dengan pertumbuhan PDB. Ketika ekonomi pasar berkembang, sebagai hasilnya nilai 

akan tercipta. Sebagai pemilik sebagian perusahaan, nilai kepemilikan kita akan tumbuh. Jika kita 

berinvestasi sebagai pemegang saham di perusahaan, kita mendukung pertumbuhan perusahaan dan 

akan mendapatkan imbalan yang sesuai ketika nilai perusahaan meningkat. Ini adalah cara yang 

berkelanjutan untuk berinvestasi, dan apa yang saya maksud dengan cara yang benar; kamu menuai 

apa yang kamu tabur. Itulah mengapa ini adalah jalan yang benar dan utama untuk berinvestasi. 

Sayangnya, hanya sedikit orang yang memahami saham dengan cara ini. 

Kedua: Mr Market. Apa itu Market? Di satu sisi, saham adalah kepemilikan dalam sebuah perusahaan 

dan, di sisi lain saham adalah sesuatu yang dapat dijual secara bebas. Di mana ada pasar, akan ada 

penawaran. Bagaimana seharusnya kita memahami fenomena ini? Bagi investor nilai, pasar ada untuk 
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melayani mereka dan menawarkan kesempatan untuk memperoleh kepemilikan. Bertahun-tahun 

kemudian mereka dapat menguangkan kepemilikan pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, pasar 

hanyalah penyedia layanan. Pasar tidak pernah bisa memberi tahu Anda berapa nilai sebenarnya dari 

sebuah saham. Pasar hanya bisa mengatakan berapa harganya. Anda tidak dapat memperlakukan 

pasar sebagai guru Anda, tetapi hanya sebagai alat yang Anda inginkan. Ini adalah konsep penting 

kedua. Namun, hampir 95% pelaku pasar memiliki pemahaman yang bertentangan . 

 

Ketiga: Margin of safety. Sifat investasi adalah memprediksi masa depan. Namun, prediksi secara 

inheren tidak akan pernah bisa 100% akurat, tetapi hanya dapat berkisar dari 0% hingga mendekati 

100%. Oleh karena itu kita harus memiliki margin yang besar untuk kesalahan dalam penilaian kita, 

yang disebut sebagai margin of safety. Anda harus selalu memperhitungkan margin of safety, tidak 

peduli seberapa yakin Anda dan pastikan bahwa harga pembelian Anda jauh lebih rendah daripada 

nilai intrinsik perusahaan. Karena saham adalah kepemilikan  di perusahaan, karena perusahaan itu 

berharga dan memiliki nilai intrinsik, demikian juga sahamnya. Dan pasar ada untuk melayani Anda, 

oleh karena itu Anda bisa menunggu sampai harga pasar jauh lebih rendah dari nilai intrinsiknya untuk 

membeli saham dan menjualnya saat harga pasar jauh lebih tinggi. Dengan cara ini, bahkan jika Anda 

salah dalam prediksi Anda, Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak uang. Jika Anda sering benar 

dalam prediksi Anda, dan memiliki keyakinan 80% hingga 90%, tetapi tidak yakin 100%, Anda akan 

menderita ketika hasil dengan probabilitas 10% atau 20% membuahkan hasil. Namun, dengan margin 

keamanan yang cukup, kerugian Anda akan dibatasi. Jika Anda benar, di sisi lain, Anda akan dihargai 

jauh lebih mahal daripada yang lain. Oleh karena itu, mencari margin keamanan yang besar untuk 

setiap investasi yang Anda lakukan adalah prinsip yang sangat penting. 

Keempat: Lingkaran Kompetensi. Konsep ini ditambahkan oleh Warren Buffett melalui praktik dan 

pengalamannya sendiri selama 50 tahun. Dia percaya bahwa, dengan upaya jangka panjang yang tak 

kenal lelah, investor dapat membangun lingkaran kompetensi mereka, yang akan memberi mereka 

wawasan dan pemahaman yang tak tertandingi tentang industri dan perusahaan terpilih. Lingkaran 

memungkinkan investor untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang bagaimana kinerja 

perusahaan di masa depan. Kekuatan kompetitif seseorang terletak dalam lingkaran kompetensi ini. 

Gagasan terpenting di balik lingkaran kompetensi adalah mengetahui batas-batasnya. Tidak ada 

kompetensi nyata yang tidak terbatas. Ketika Anda mengajukan argumen, Anda harus dapat memberi 

tahu saya premis mana yang akan menyangkal argumen ini. Jika Anda mampu melakukannya, 

argumen Anda masuk akal dan valid. Jika Anda hanya menyatakan kesimpulan tanpa memberikan 

premis, argumen Anda tidak akan bertahan untuk diteliti. 

Konsep lingkaran kompetensi sangat penting karena 'Mr. Market.’ Pasar ada untuk mengekspos 

kelemahan manusia dari para pesertanya. Kurangnya pemahaman Anda, serta kelemahan psikologis 

atau fisiologis, akan terungkap di pasar. Mereka yang telah bekerja di dalamnya dapat berhubungan 

dengan pernyataan ini. Pasar adalah jumlah dari semua peserta dan, Jika Anda tidak tahu apa yang 

Anda lakukan, cepat atau lambat Anda akan dikalahkan. Inilah sebabnya mengapa kami mendengar 

cerita sepanjang waktu tentang orang-orang yang menghasilkan banyak uang tetapi pada akhirnya 

kehilangan uang. Mr. Market dapat menemukan kesalahan dalam logika Anda dan mengidentifikasi 

semua kelemahan Anda. Jika Anda beroperasi di luar lingkaran kompetensi Anda, atau lingkaran Anda 

tidak memiliki batas, Mr. Market akan menemukan Anda suatu saat, dalam keadaan tertentu, dan dia 

akan menghancurkan Anda. 
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Hanya dalam pengertian ini (berinvestasi di luar lingkaran kompetensi) ada risiko nyata di pasar, yang 

bukan naik turunnya harga saham, melainkan kehilangan modal secara permanen. Apakah risiko ini 

ada untuk Anda, tergantung pada apakah Anda memiliki lingkaran kompetensi yang kecil dengan batas 

yang jelas. Hanya dalam lingkaran yang begitu sempit Anda dapat mengembangkan kemampuan Anda 

untuk memprediksi masa depan secara akurat dengan upaya berkelanjutan dan jangka panjang. 

Metode investasi yang dikembangkan oleh Profesor Graham umumnya mengidentifikasi perusahaan 

tanpa pertumbuhan dan nilai jangka panjang. Konsep lingkaran kompetensi diusulkan oleh Buffett 

berdasarkan praktiknya sendiri  berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar. Jika Anda benar-benar 

dapat menerima dan mengikuti keempat ide ini, Anda dapat membeli perusahaan dalam lingkaran 

Anda sendiri dengan harga yang cukup rendah dan mempertahankan investasi ini dalam jangka 

panjang. Dengan demikian Anda dapat mencapai pengembalian yang berkelanjutan dan andal yang 

baik melalui pertumbuhan organik dari nilai intrinsiknya, serta regresi harga saham ke nilai 

intrinsiknya. 

Keempat ide ini merangkum semua gagasan tentang Value Investing, serta prinsip dasarnya. Filosofi 

Value Investing tidak hanya sederhana untuk dijelaskan dan mudah dipahami, tetapi juga cara dan 

jalur utama investasi yang benar, serta satu-satunya cara yang berkelanjutan. Apa itu cara 

berkelanjutan? Jika apa yang Anda dapatkan adalah apa yang pantas Anda dapatkan di mata orang 

lain, jalan Anda berkelanjutan. Sebaliknya, jika orang lain akan menganggap Anda penipu ketika Anda 

mengungkapkan bagaimana Anda menghasilkan uang tanpa syarat apa pun, cara Anda pasti tidak akan 

berkelanjutan. Inilah yang saya maksud dengan jalan yang benar dan jalan utama. 

Value Investing memberi tahu Anda bahwa berinvestasi dalam saham sebenarnya adalah membeli 

kepemilikan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, investasi membantu membawa harga perusahaan 

lebih dekat ke nilai intrinsiknya yang sebenarnya. Ini bermanfaat tidak hanya dalam membantu 

perusahaan menumbuhkan nilai intrinsik ini, tetapi juga memungkinkannya untuk menaiki gelombang 

Peradaban 3.0. Anda akan mengambil bagian dalam nilai yang diciptakan melalui pertumbuhan 

perusahaan yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, Anda dapat memberi klien Anda pengembalian 

yang berkelanjutan, andal, dan aman dalam jangka panjang. Anda akan diberi imbalan yang pantas 

atas usaha Anda dan orang lain akan percaya bahwa Anda pantas mendapatkannya. 

Setelah berada di jalan yang benar, Anda tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar, dan jelas akan 

dapat menilai nilai perusahaan yang sebenarnya. Anda akan menghormati masa depan dengan 

mengetahui bahwa masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian dan membangun margin keamanan 

untuk mendiversifikasi risiko dengan benar. Jika prediksi Anda salah, Anda tidak akan kehilangan 

banyak uang, dan akan mendapat untung besar jika Anda benar. Ini akan memungkinkan portofolio 

Anda untuk terus dan terus memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan lebih aman daripada 

indeks pasar dalam jangka panjang. 

Misalkan Anda tidak memiliki apa-apa dalam permainan. Untuk memulai, Anda mengambil komisi 2% 

dan potongan lagi 20% jika Anda menang. Jika Anda kalah, Anda menutup operasi Anda saat ini dan 

hanya membuka yang lain pada tahun berikutnya. Jika Anda memberi tahu orang-orang bahwa inilah 

cara Anda menghasilkan uang, apakah mereka akan berpikir bahwa Anda pantas mendapatkan uang 

atau dipenjara? Namun, jika Anda tetap menggunakan 'Buffett Way', dan memungkinkan margin 

keamanan yang besar, mendiversifikasi risiko dengan benar, membantu semua pihak menang, dan 

membebankan biaya kecil, semua akan berpikir Anda layak untuk mempertahankan keuntungan yang 

telah Anda capai. . Maka Anda akan berada di jalur yang benar dan jalur investasi yang benar. 
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Ini semua yang ada untuk menilai investasi, yang terdengar agak sederhana dan logis. Dalam dunia 

investasi, ada banyak pengikut berbagai teori investasi, tetapi nilai investor sesungguhnya sulit 

ditemukan. Oleh karena itu, salah satu fitur penting dari investasi adalah kebanyakan orang tidak tahu 

apa yang Anda (profesional investasi) lakukan, dan investasi pada akhirnya bisa menjadi pembunuh 

kekayaan. Jatuhnya pasar saham baru-baru ini (bull to bear) adalah contoh terbaik. 

Di jalur utama investasi yang terbuka lebar ini, Anda menemukan lalu lintas yang sangat sedikit dan 

bertanya-tanya di mana semua orang berada. Anda hanya perlu melihat 'jalur heterodoks' dari jalan 

pintas dengan lalu lintas yang dicadangkan sejauh bermil-mil. Investor mengambil jalan pintas karena 

jalur utama memakan waktu terlalu lama. Secara teori, Value Investing adalah cara pasti untuk 

mencapai tujuan Anda dengan sukses, tetapi masalah terbesarnya adalah terlalu lama. Mungkin saja 

sebuah perusahaan tidak disukai oleh Mr. Market dan karena itu harganya jauh lebih rendah daripada 

nilai intrinsiknya saat Anda membelinya. Sayangnya, Anda tidak tahu kapan Mr. Market akan sadar. 

Selain itu, pertumbuhan perusahaan tergantung pada upaya semua orang mulai dari eksekutif puncak 

hingga staf garis depan, selain waktu, ketekunan, dan sedikit keberuntungan. Ini adalah proses yang 

sulit. 

Kesulitan lainnya terletak pada kemampuan Anda untuk memprediksi masa depan, karena 

kemampuan untuk berinvestasi melibatkan kemampuan untuk membuat prediksi tersebut dengan 

benar. Memahami perusahaan atau industri berarti Anda dapat memprediksi seperti apa keadaan 

perusahaan/industri dalam 5 atau 10 tahun mendatang, bukanlah tugas yang mudah. Namun, 

sebelum kita membuat keputusan investasi, kita perlu mengetahui situasi apa yang akan dihadapi 

perusahaan. Apa yang akan terjadi jika terjadi penurunan ekonomi? Kalau tidak, bagaimana kita bisa 

tahu jika nilai perusahaan lebih tinggi atau lebih rendah dari harganya? Kita perlu memiliki perkiraan 

arus kas tahunan masa depan perusahaan untuk 10 atau 20 tahun ke depan untuk 

mendiskontokannya ke nilai hari ini (nilai sekarang dari arus kas masa depan). Sulit untuk mengetahui 

seperti apa bentuk perusahaan Anda nantinya, bahkan sebagai pendiri. Anda mungkin berkata, 'tentu 

saja saya tahu', dan tidak diragukan lagi mengatakan ini kepada pelanggan dan investor Anda. Anda 

bahkan dapat memberi tahu karyawan Anda bahwa perusahaan mencita-citakan Fortune 500. Pada 

kenyataannya, Anda mungkin tidak dapat memprediksi  pertumbuhan perusahaan lebih dari 10 tahun 

ke depan, karena ketidakpastian yang tak terhitung banyaknya. Ini tidak berarti menjadi penyebab 

kehilangan. Anda mungkin dapat memprediksi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan 

skenario terburuk suatu perusahaan dan industri tertentu selama sepuluh tahun ke depan. Mereka 

mungkin berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Namun, keterampilan ini membutuhkan upaya 

dan studi tanpa henti, dengan kerja keras bertahun-tahun. 

Ketika Anda mampu membuat penilaian ini, Anda telah mulai membangun lingkaran kompetensi 

Anda, yang pada awalnya harus sangat ketat, tetapi akan berkembang seiring berjalannya waktu. 

Inilah sebabnya mengapa Value Investing pada dasarnya adalah jangka panjang. Meskipun itu pasti 

akan membawa Anda ke tujuan Anda, kebanyakan orang tidak mau berusaha. Anda dapat 

menghabiskan banyak waktu, namun masih sangat sedikit memahami. 

Jika Anda adalah investor nilai sejati, Anda tidak akan pergi ke acara TV uang untuk mengkritik harga 

saham semua perusahaan, atau memberi tahu orang lain berapa harga saham yang seharusnya. Anda 

tidak akan dengan santai menyatakan 5000 poin terlalu rendah, bahwa pasar bull sudah dekat, atau 

4000 poin adalah titik terendah. Anda akan tahu bahwa pernyataan seperti itu berada di luar lingkaran 

kompetensi Anda. Tidak peduli seberapa besar lingkaran yang Anda gambar, pernyataan itu tidak akan 

cocok dengannya, dan mereka yang menetapkan batas lingkaran di luar kompetensi mereka 

ditakdirkan untuk dihancurkan oleh pasar. 
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Seperti yang saya katakan sebelumnya, pasar adalah mekanisme yang menemukan kelemahan Anda. 

Setiap kesalahan/cacat yang Anda miliki akan diperbesar tanpa batas, sampai pada titik kehancuran 

total. 

Oleh karena itu, satu persyaratan dasar bagi para profesional di industri ini adalah sepenuhnya dan 

seratus persen jujur secara intelektual. Sangat mudah untuk menipu diri sendiri, terutama dalam 

industri ini, tetapi orang tidak boleh melakukannya. Dari tempat Anda duduk, Anda dapat memberi 

tahu orang-orang segala macam kebohongan. Ketika Anda memberi tahu mereka berulang kali, Anda 

sendiri mulai mempercayainya. Namun, orang-orang seperti ini tidak akan pernah menjadi investor 

yang luar biasa. Sebaliknya, mereka akan dihancurkan cepat atau lambat oleh pasar. Itu sebabnya 

industri ini belum menghasilkan banyak investor superstar jangka panjang. Beberapa dari mereka yang 

kita bicarakan sebagai investor superstar mungkin memiliki pengembalian 20% selama 10 tahun lebih 

berturut-turut. Tetapi ketika mereka menutup dana mereka, kami menemukan mereka menderita 

kerugian lebih dari 50%. Dana mulai kecil tetapi menjadi lebih besar saat mereka mulai kehilangan 

uang. Pada akhirnya, jumlah uang yang mereka hilangkan untuk investor jauh lebih besar daripada 

yang mereka hasilkan. Namun, mereka menghasilkan banyak uang untuk diri mereka sendiri dalam 

prosesnya. Berdasarkan sejarah keseluruhan dari dana semacam ini, mereka seharusnya tidak 

mendapatkan sepeser pun. Ini adalah poin yang saya buat sebelumnya tentang fitur yang paling 

berbeda dari industri ini. 

Jalan yang terbuka lebar begitu jauh dari tujuan akhir kesuksesan. Ini menakuti banyak calon 

pelancong. Pada saat yang sama, pasar memberi orang kesan bahwa mereka dapat menghasilkan 

uang. Memang benar bahwa mungkin ada perubahan besar dalam nilai aset jangka pendek, yang 

dapat memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan besar 

dalam waktu singkat. Orang secara alami menghabiskan waktu, upaya, dan kecerdasan mereka untuk 

membuat prediksi jangka pendek. Itu sebabnya banyak yang akan meninggalkan jalan yang benar dan 

mengambil jalan pintas, yang akan membawa mereka keluar jalur ke jalan buntu atau rawa-rawa jika 

diberi waktu yang cukup. Sebagian besar akan menghabiskan uang klien mereka, dan beberapa dari 

mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa ketika kita melihat catatan perdagangan AS untuk jangka 

panjang, kita tidak dapat menemukan investasi jangka panjang yang sukses yang didasarkan pada teori 

dan strategi berorientasi jangka pendek. Investasi jangka panjang yang besar semuanya telah 

dilakukan oleh Value Investor. 

Kinerja investasi jangka pendek seringkali dipengaruhi oleh pasar, dan lebih didasarkan pada 

keberuntungan daripada kompetensi. Misalnya, Anda selalu dapat menemukan 'jenius pasar saham' 

yang berhasil dalam waktu yang sangat singkat 1 atau 2 tahun, atau bahkan 1 atau 2 minggu. China 

telah menghasilkan tak terhitung jumlahnya dalam delapan bulan terakhir. Beberapa akhirnya bunuh 

diri dengan melompat dari gedung. Anda menemukan sangat sedikit pemenang dalam jangka panjang. 

Bahkan rekam jejak yang baik selama 5 atau 10 tahun mungkin tidak menjadi dasar yang baik untuk 

memprediksi kinerja masa depan. Sebagai contoh, saya tidak dapat menilai apakah kinerja investor 

yang luar biasa selama periode tersebut adalah hasil dari keberuntungan atau kompetensinya sendiri 

tanpa melihat posisi sebenarnya dalam portofolionya. Apakah seorang investor beruntung atau 

kompeten adalah pertanyaan kunci untuk Value Investing. 

Selama jangka waktu 15 tahun di mana pasar memberikan rata-rata pengembalian gabungan sebesar 

14%, Anda tidak perlu menjadi jenius sama sekali. Yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke dalam 

permainan dan mengendarai pasar untuk melihat pengembalian yang sangat baik. Ada kalanya juga 

pasar menunjukkan pengembalian negatif selama 10 tahun lebih berturut-turut. Jika Anda bisa sukses 

di kondisi ini, Anda adalah seorang jenius sejati. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan 

bahwa tanpa melihat konten spesifik dari investasi Anda, umumnya sulit untuk menilai Anda 
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kompetensi. Namun, jika manajer investasi saya dapat mempertahankan kinerja yang sangat baik 

selama lebih dari 15 tahun, dan dia melakukan penelitiannya dengan cara yang benar, maka pada 

umumnya dia akan menjadi seorang profesional yang kompeten. Ketika kita dapat mengatakan bahwa 

kinerjanya lebih karena kompetensi daripada keberuntungan, pada dasarnya kita dapat mengatakan 

bahwa dia adalah investor yang sukses. Dengan kata lain, Anda perlu mengerjakan ini untuk waktu 

yang lama sebelum Anda membuatnya, dan mungkin Anda perlu waktu lebih dari 15 tahun. Tidak 

mengherankan melihat begitu sedikit pengendara yang menempuh jalan menuju kesuksesan ini, 

meskipun lalu lintasnya sedikit dan tidak pernah macet. Justru karena itu, mereka yang mau 

menempuh jalan yang terbuka tapi panjang ini memiliki kesempatan untuk berhasil. Selain itu, ketika 

mereka mencapai tujuan mereka, kesuksesan mereka akan dianggap sebagai benar dan layak. 

Keberhasilan yang telah Anda usahakan tanpa lelah akan berkelanjutan dan dipuji oleh orang lain 

dengan pandangan yang objektif. 

Saya sangat berharap Anda semua di sini hari ini mengambil keputusan untuk menjadi orang sukses 

dengan mengambil jalan yang benar. Anda akan memiliki ketenangan pikiran ketika Anda menuai 

keuntungan. Anda tidak akan lagi bermain dengan uang klien Anda untuk dengan cepat menghasilkan 

keuntungan dengan biaya mereka. Namun, jika Anda tidak memiliki dua prinsip moral utama yang 

saya uraikan sebelumnya dalam kuliah ini, Anda pasti akan berubah menjadi pembunuh kekayaan 

banyak orang sementara Anda dapat mengklaim kesuksesan di sepanjang jalan. Jika demikian, Anda 

melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Saya meminta mereka yang masih sekolah dan 

bercita-cita untuk memasuki profesi ini untuk melihat diri sendiri dan mencari tahu apakah Anda 

memiliki DNA dan rasa kewajiban fidusia. Jika jawabannya tidak, harap perhatikan saran saya dan 

jangan bergabung dengan profesi ini. Jika Anda melakukannya, Anda akan menyebabkan kerugian 

besar bagi masyarakat. Anda mungkin menjadi kaya sambil merugikan orang lain, tetapi apakah Anda 

bisa tidur nyenyak di malam hari dan hidup dengan hati nurani yang bersih? Beberapa mungkin, tapi 

saya pasti tidak. 

Jika Anda tidak memiliki DNA untuk kewajiban fidusia, tetapi menjadi profesional investasi, Anda 

kemungkinan akan bergabung dengan kerumunan yang mengambil jalan pintas. Ini akan membawa 

Anda ke jalan buntu, atau rawa, dengan uang klien Anda di tangan. Jika Anda tidak terlalu pintar, Anda 

bahkan dapat mengambil sendiri juga. Ini tidak bisa dihindari. Jika Anda tidak mau mencari kebenaran 

dan kebijaksanaan, tetapkan standar etika/moral yang lebih tinggi, atau jika Anda tidak memiliki DNA, 

dan rasa kewajiban fidusia, jika Anda tidak memperlakukan setiap sen uang klien Anda sebagai uang 

orang tua Anda, saya akan mendorong Anda untuk tidak bergabung dengan profesi ini. 

Saya harap Anda akan memperhatikan prinsip-prinsip ini dan memilih jalan yang benar dalam karir 

Anda sebagai seorang investor profesional . 

 

4. Apakah Value Investing berlaku untuk Cina? 

Selanjutnya saya akan membahas topik terakhir dari kuliah hari ini: Mengingat Value Investing adalah 

cara yang tepat, dapatkah ini menjadi kenyataan di China? 

Selama beberapa ratus tahun terakhir, berinvestasi di saham telah terbukti mampu menghasilkan 

keuntungan yang sangat besar bagi investor dalam jangka panjang. Saya telah menjelaskan mengapa 

hal ini terjadi, meskipun kita tahu bahwa hal itu tidak terjadi sepanjang sejarah manusia. Sebaliknya, 

ini adalah fenomena baru, yang muncul sekitar 300 tahun yang lalu ketika umat manusia memasuki 

era peradaban baru, yang dikenal sebagai modernisasi. Saya menyebutnya Peradaban Sci-tech 3.0: 

kombinasi sains & teknologi modern dan pasar bebas. Apakah fenomena imbal hasil saham jangka 
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panjang yang berkelanjutan hanya dapat ditemukan di negara-negara AS dan Eropa, dan bukan di 

Cina, sebagai pengecualian? Ketika membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan China banyak yang 

akan mengatakan itu spesial. Sebenarnya kita dapat menemukan banyak perbedaan antara Cina dan 

Barat (termasuk AS). Kami hanya tertarik pada pertanyaan khusus tentang investasi, yang menjadi 

fokus diskusi kami hari ini. Apakah Cina istimewa? 

Ketika mayoritas investor adalah investor spekulatif, harga pasar sering menjadi sangat terlepas (jauh) 

dari nilai intrinsik aset yang mendasarinya. Di bawah kondisi pasar seperti itu, bagaimana Anda dapat 

mengetahui dengan pasti bahwa pasar saham di masa depan China akan mengikuti tren ekonomi AS 

dan pasar sahamnya selama 200 tahun terakhir? Jika setiap orang membuang “Bad money after 

good”, harga akan terus menentang nilai intrinsik aset yang mendasarinya dan tetap terlepas dari nilai 

sebenarnya untuk jangka waktu yang lama. Apa yang dapat saya lakukan sebagai investor jika tren ini 

berlangsung begitu lama sehingga saya tidak dapat melindungi aset saya? Apa yang dapat saya lakukan 

ketika China tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar? Pertanyaan terakhir adalah 

kuncinya, dan melibatkan pembuatan prediksi mengenai beberapa dekade mendatang. 

Sederhananya, seperti apa China dalam 30 hingga 50 tahun? 

Di sini saya akan berbagi dengan Anda pandangan pribadi saya mengenai pertanyaan apakah Value 

Investing dapat menjadi kenyataan di China, yang telah membingungkan saya selama bertahun-tahun. 

Berinvestasi di perusahaan China berarti berinvestasi di China. Akankah kita melihat pengulangan 

tahun 1929 (depresi besar AS) atau 2008 (krisis subprime mortgage) di Cina? Segalanya tampak 

mungkin. Faktanya, banyak orang telah berpikir di beberapa titik selama tahun ini bahwa kita telah 

sampai pada suatu titik waktu. Mungkin juga kita akan menemukan situasi yang sama dalam beberapa 

bulan. Jika Anda berinvestasi, atau memiliki uang dalam permainan, Anda akan selalu menghadapi 

masalah ini. Sebelum Anda mengambil tindakan apa pun, Anda perlu mengambil langkah mundur dan 

memikirkannya, karena Anda tidak dapat menghindari masalah ini. 

Pertama, kami membiarkan data berbicara . Mari kita lihat beberapa data historis yang dikumpulkan 

di China dan pasar lainnya dan bandingkan kinerjanya. Chart 5 menunjukkan data AS dari tahun 1991 

hingga akhir tahun 2014. Kita dapat melihat tren yang sama persis dengan tren dalam 200 tahun 

terakhir. Pengembalian saham terus melebihi yang lain, sedangkan uang tunai terus kehilangan 

nilainya. Alasannya, seperti yang dibahas sebelumnya, adalah pertumbuhan PDB yang berkelanjutan. 

Ini pada dasarnya identik dengan 200 tahun terakhir. 
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Selanjutnya, kita melihat data China sejak tahun 1991. Pada tahun 1990, China melihat 8 saham 

ditawarkan sebagai proyek percontohan, tetapi pada tahun 1991 ketika indeks saham didirikan. 

Menurut Anda seperti apa tren untuk periode ini? (1991-2014)? Kita tahu apa yang terjadi pada pasar 

saham China dalam 3 bulan terakhir, pemandangan yang sangat menyedihkan. Apakah tren untuk 

periode ini akan sama dengan apa yang kita lihat dalam 3 bulan terakhir? Mari kita lihat Chart 6. 

 

Apa yang kita lihat di grafik ini hampir persis sama dengan pola AS selama 200 tahun terakhir. Di antara 

kelas aset utama, nilai RMB turun dari 1 menjadi 0,37, mirip dengan USD, antara 1991 dan 2014. Emas 

juga kehilangan nilainya. Selama periode yang sama, indeks saham Shanghai dan Shenzhen terus 

meningkat nilainya. Return on fixed income juga menunjukkan tren yang meningkat. Namun, ada satu 
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perbedaan: pertumbuhan PDB yang cepat. Karena PDB tumbuh lebih cepat daripada di AS, 

pertumbuhan indeks saham juga melampaui pasar AS. Sungguh mengejutkan menemukan pola aneh 

ini di negara berkembang. Kami mengamati berikut ini dalam beberapa dekade terakhir. Pertama, tren 

pada dasarnya identik dengan AS. Kedua, pendorong utama juga pertumbuhan PDB. Tingkat 

pertumbuhan PDB China yang lebih tinggi selama periode ini menciptakan inflasi yang lebih tinggi. 

Uang tunai kehilangan nilainya pada tingkat yang lebih cepat, sementara nilai saham tumbuh lebih 

cepat, terlepas dari kesamaan dalam tren dasar, sebuah fenomena yang sangat menarik! 

 

Kita sekarang melihat kembali perkembangan Cina dalam dua dekade terakhir. Ketika Cina pertama 

kali memulai jalur Peradaban 3.0, pertumbuhannya mulai menunjukkan pola dan tren yang sama, 

meskipun dengan kecepatan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan AS. Terlepas dari kenyataan 

bahwa indeks Shanghai dan Shenzhen telah tumbuh 15 kali dalam 25 tahun terakhir dengan 

pengembalian tahunan sebesar 12%, saya berani mengatakan tidak ada investor, termasuk Anda 

semua di sini, yang telah mencapai tingkat pengembalian ini. Namun, ada satu entitas yang mencapai 

pengembalian seperti itu pada hari pertama bursa saham didirikan: pemerintah Cina. Dia menerima 

pengembalian ini pada hari pertama. Banyak orang khawatir bahwa China terlalu diuntungkan, tetapi 

mereka sering lupa bahwa pemerintah China menikmati keuntungan yang luar biasa ini, Itu karena dia 

(pemerintah Cina) memiliki bagian terbesar dari saham yang diperdagangkan di pasar. Awalnya, tidak 

ada yang percaya bahwa tren di China dapat dilacak begitu dekat dengan tren di AS, karena 

jalur/model pengembangan mereka sangat berbeda. Namun, ketika China kembali ke jalur 

modernisasi yang benar, Peradaban 3.0, ia mencapai hasil yang sama seperti Amerika Serikat. 

Jika ini benar di tingkat makro, apakah itu juga berlaku di tingkat perusahaan? Mari kita lihat 

perusahaan China terkenal berikut ini: China Vanke, Gree Electronics, Fuyao Group, GD Power 

Development, Yunnan Biaoyao Medicinal, Yili Group, Wanhua Chemicals, Kweichow Moutai, Yuyuan 

Tourist Mart, dan Henan Shuanghui Investment and Development Co. perusahaan semua mulai sangat 

kecil tetapi telah tumbuh menjadi raksasa. Pertumbuhan kapitalisasi pasar tertinggi adalah lebih dari 

1.000 kali nilai aslinya, sedangkan yang terendah adalah sekitar 30. (Lihat Chart 9). 
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Apakah kita mengenal investor yang telah melihat pengembalian 1.000 kali lipat dari nilai awal 

investasi dalam 20 tahun terakhir? Dia bisa mencapai ini hanya dengan berinvestasi di China Vanke. 

Satu-satunya investor yang meraih return seribu kali lipat adalah mereka yang memegang saham 

perdana milik negara. Harga saham awal mereka sepuluh pada tanggal pertama mereka terdaftar. 

Saya memilih pengembalian berdasarkan harga IPO dalam studi saya. Setelah IPO, siapa pun dapat 

membeli saham di pasar, dan masih menghasilkan hampir seratus kali lipat (berdasarkan harga 

penutupan hari pertama China Vanke). Anda akan menerima pengembalian 110 kali lipat dengan 

membeli Yili. Data yang ditampilkan dalam bagan ini adalah perusahaan nyata dan bukan indeks pasar 

abstrak. Perusahaan-perusahaan ini, yang sebenarnya ada, dulunya sangat kecil tetapi telah tumbuh 

menjadi raksasa sejak IPO mereka. 

Anda dapat menemukan pola yang sama di Hong Kong, tetapi konsep saham awal tidak ada di sana. 

Jika Anda berinvestasi di Tencent pada tanggal pertama IPO, Anda benar-benar akan menerima 

pengembalian 186 kali lipat. Tencent go public pada tahun 2004 dan telah tumbuh 186 kali lipat dalam 

10 tahun. Banyak dari perusahaan ini melakukan bisnis di Cina. (Lihat Chart 10) Pada chart, Anda dapat 

menemukan perusahaan berikut: Tencent Technology, HSBC, HK&China Gas Co., HKEx, Li&Fung Ltd., 

Everbright International, China Overseas Land & Investment Co., ENN Energy Holdings, dan Anhui 

Conch Cement Co. Ada perusahaan lain (yang menghasilkan keuntungan superior) seperti yang 

disertakan di sini. Saya memilih mereka karena mereka lebih dikenal oleh Anda. Saya menggunakan 

contoh-contoh ini untuk membuat satu poin: ada perusahaan nyata yang mendasari indeks saham; 

indeks tidak hanya ide-ide abstrak. 

Jika kita melihat pasar AS selama periode waktu yang sama atau sebelumnya, ada beberapa nama 

yang tidak asing dalam daftar. Sejak IPO pada tahun 1958, harga saham Berkshire (kelas A) telah 

tumbuh 26.000 kali nilainya. IRR-nya hampir sama dengan China Vanke. Perusahaan Cina yang  
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terdaftar di pasar saham AS seperti Baidu, C-Trip telah menduduki puncak daftar pertumbuhan IRR. 

(Lihat Chart 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya tidak akan berbicara tentang saham individu di sini. Saya hanya menggunakan chart ini untuk 

menjelaskan fenomena ini. Indeks saham tidak abstrak, tetapi terdiri dari perusahaan individu. Dalam 

200 tahun terakhir, Tiongkok telah menempuh banyak jalan berbeda. Namun, ketika China memilih 

jalur Peradaban 3.0 yang tepat, hasil ekonominya sebenarnya hampir sama dengan negara-negara lain 

di Peradaban 3.0. 
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Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena ini? Apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari kinerja 

Tiongkok selama beberapa dekade terakhir? Lebih penting lagi, kita harus bertanya apakah kita akan 

melihat fenomena yang sama di pasar saham China dalam beberapa dekade mendatang. Akankah ada 

grup perusahaan baru yang menampilkan kinerja superior seperti yang ada di grafik? Apakah mungkin 

bagi investor untuk mencapai nilai pengembalian beberapa ratus ribu kali lipat baik dengan 

berinvestasi di perusahaan yang sama atau yang baru? 

Untuk menjawab pertanyaan apakah Cina itu unik, kita harus menelaah sejarah modernisasi Cina yang 

dimulai pada tahun 1840. Cina tidak memulai modernisasi. Sebaliknya, itu dipaksakan padanya. Jika 

China mengikuti jalur perkembangannya sendiri, dia tidak akan sampai pada situasinya saat ini. Alasan 

utamanya adalah peran pemerintah yang sangat kuat dalam perekonomian, yang membuat 

pembentukan ekonomi pasar bebas menjadi tidak mungkin. Bahkan, Cina memiliki beberapa peluang 

untuk mengembangkan ekonomi pasar sepanjang sejarahnya. Namun semua upaya untuk 

melakukannya pada akhirnya gagal. Sejak masa Dinasti Han (206 SM-220 M) Cina memiliki 

pemerintahan terbesar dan paling kuat. Selain itu, ia menunjukkan stabilitas dan kedalaman terbesar 

dalam memerintah. Karakteristik pemerintah Cina berkorelasi dengan geografi, medan, dan 

topografinya, yang tidak akan kita bahas secara rinci hari ini. Cukuplah untuk mengatakan, China telah 

sangat kuat dan stabil dalam 2.000 tahun terakhir. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk 

menjadi tempat kelahiran Peradaban 3.0. Namun, bukan berarti peradaban 3.0 tidak bisa 

diperkenalkan ke China. 

Modernisasi, seperti yang kita lihat saat ini, tidak hanya berarti modernisasi institusi. Fakta ini adalah 

kunci untuk memahami perubahan yang terjadi di China setelah tahun 1840. Bukan budaya, atau 

sistem ekonomi, yang diubah di China, tetapi peradabannya. Perubahan yang kita jumpai saat ini 

merupakan transformasi keadaan peradaban. 

Transformasi dalam keadaan peradaban ini mirip dengan revolusi pertanian 9.000 SM. Munculnya 

peradaban pertanian selama periode ini (Peradaban 2.0) tidak disengaja. Berakhirnya zaman es 

pertama di Timur Tengah memungkinkan kegiatan pertanian. Di Mesopotamia, orang menemukan 

tanaman liar yang dapat dimakan dan hewan liar yang dapat dijinakkan. Peradaban Pertanian terjadi 

secara tidak sengaja dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hari ini, kita melihat 

Peradaban 3.0 sebagai ekonomi pasar bebas + teknologi modern. Keadaan peradaban baru ini 

memang dihasilkan oleh kombinasi ekonomi pasar bebas dan ilmu pengetahuan & teknologi modern. 

Penyebaran Peradaban 3.0 dalam 200 tahun terakhir menunjukkan pola yang mirip dengan 

penyebaran Peradaban 2.0. 

 

Perkembangan Peradaban 3.0 mengikuti perkembangan Peradaban 2.0. Itu terjadi hampir secara 

tidak sengaja, karena peristiwa-peristiwa tertentu, yang kejadiannya tidak dapat dipastikan, terjadi di 

lokasi geografis tertentu. Karena letaknya, Eropa Barat pertama kali menemukan benua Amerika. Itu 

3.000 mil dari benua, berbeda dengan Cina, yang berjarak sekitar 6.000 mil (atau 9.000 mil dengan 

arus laut). Selain itu, China tidak memiliki motivasi untuk melakukan ekspedisi dan menemukan benua 

Amerika. Ekonomi Atlantik diciptakan setelah Eropa menemukan Dunia Baru. Ciri yang paling 

menonjol dari sistem ekonomi baru ini adalah kebebasannya dari intervensi pemerintah. Sebuah 

sistem ekonomi baru, di mana peserta utamanya adalah perusahaan dan individu yang berorientasi 

pasar, lahir. Munculnya keadaan ekonomi ini mulai menantang pandangan tradisional tentang dunia, 

yang mengarah ke revolusi ilmiah modern. Ini, pada gilirannya, membawa Revolusi, disebut sebagai 

Pencerahan, di mana orang menguji dan mempertanyakan validitas pengetahuan tradisional. 
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Peradaban 3.0, peradaban sains & teknologi, muncul dengan latar belakang ini setelah serangkaian 

peristiwa sejarah. 

Hampir tidak mungkin perkembangan semacam ini terjadi di bawah sistem sosial Tiongkok (karena 

Peradaban 3.0 pertama kali muncul di Tiongkok). Namun, jika kita meneliti penyebaran Peradaban 

2.0, kita melihat begitu sebuah peradaban baru muncul, ia akan menyebar dengan cepat ke seluruh 

dunia, terlepas dari asal usul peradaban itu. Peradaban baru akan segera menggantikan yang lama. 

Hal ini berkaitan dengan fitrah manusia. Menurut studi tentang biologi manusia kita dan nenek 

moyang, setiap orang berevolusi dari Homo sapiens yang sama, dan memiliki asal usul satu tempat 

yang sama. Dengan demikian, semua memiliki sifat manusia yang sama. Sekitar 50.000 hingga 60.000 

tahun yang lalu, manusia modern bermigrasi keluar dari Afrika, dan mereka membutuhkan waktu 

30.000 hingga 50.000 tahun untuk mencapai setiap sudut dunia melalui rute yang berbeda. Satu 

cabang mencapai Asia, Cina, dan kemudian benua Amerika. Oleh karena itu, distribusi sifat manusia 

dalam kelompok populasi besar sangat mirip, seperti distribusi kecerdasan, ambisi, empati, dll. 

Sebagai spesies, kita semua berjuang untuk hasil yang sama dan menerima kesempatan yang sama. 

Sifat yang melekat untuk mencari hasil yang setara memungkinkan peradaban baru dan lebih maju 

menyebar dengan cepat setelah muncul, sementara kemampuan untuk menerima kesempatan yang 

sama memungkinkan setiap masyarakat untuk mengembangkan semangat dan institusi budayanya 

sendiri. Dalam proses evolusi, semangat budaya ini, dan institusi-institusi ini, telah merasuk ke setiap 

lapisan masyarakat, bahkan daerah-daerah di mana mungkin ada perlawanan. Proses membentuk 

masyarakat menjadi tempat kesetaraan tidak diragukan lagi merupakan proses yang menyakitkan. 

Adalah adil untuk mengatakan bahwa suatu peradaban pada akhirnya harus menyebar. Hal itu akan 

terjadi lebih cepat di daerah-daerah yang sudah memiliki tingkat peradaban dan budaya yang relatif 

tinggi, dan juga akan menyebar lebih cepat di daerah-daerah yang tidak pernah atau hanya sebagian 

dijajah. Inilah sebabnya mengapa Jepang adalah yang pertama beradab di Asia sebelum Cina. Jepang 

tidak pernah dijajah. India, yang pernah dijajah di masa lalu, berada pada tingkat yang lebih lambat. 

Kami tidak akan membahas detail tentang masalah ini. Secara umum, Cina mulai melakukan 

modernisasi setelah tahun 1840. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami apa esensi (sifat) 

modernisasi itu. Cina bereksperimen dengan berbagai cara dan mode modernisasi sejak tahun 1840. 

Dimulai dengan Gerakan Westernisasi (Gerakan Penguatan Diri) di mana dia mencoba mempelajari 

dan memperkenalkan teknologi barat, sambil mempertahankan praktik Cina dalam semua hal lainnya. 

Kemudian, dia menemukan pendekatan ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan, karena China 

telah gagal dalam usahanya untuk memodernisasi. Selain itu, gerakan itu terganggu oleh 

Pemberontakan Taiping. Selama periode itu, Tiongkok juga terlibat dalam Perang Tiongkok-Jepang 

selama lebih dari 50 tahun. China tidak mengikuti jejak Jepang di jalur modernisasinya. Alasan 

utamanya adalah China mengira dia harus bergerak ke arah yang berlawanan. Jika kita maju cepat ke 

tahun 1949, kita melihat Cina mencoba jalur pembangunan yang berbeda dalam 30 tahun berikutnya: 

ekonomi kolektif, yang merupakan bentuk ekonomi terencana. Cina mencoba hampir setiap jalan yang 

mungkin dalam perjalanannya menuju modernisasi. Pada akhir 1970-an, China memulai reformasi dan 

keterbukaannya. Akhirnya, dia telah kembali ke jalan yang benar dan bergerak menuju Peradaban 3.0, 

yaitu ekonomi pasar bebas + sains & teknologi modern. 150 tahun pertama modernisasi, di mana Cina 

bereksperimen dengan banyak pendekatan yang berbeda, adalah kegagalan total. Dalam 35 tahun 

sebelumnya Cina hanya mencoba 2 hal baru: pasar bebas dan sains & teknologi modern. Tidak ada 

perubahan signifikan dalam sistem politik atau budayanya. Namun, kami melihat kesamaan mencolok 

antara pola pertumbuhan ekonomi China dan semua negara Peradaban 3.0 lainnya. 
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Dengan kata lain, Cina baru benar-benar kembali ke inti Peradaban 3.0 dalam 35 tahun terakhir. 

Sebelum itu, karena berbagai alasan, dia menghabiskan 150 tahun mencari jalan yang benar di jalan 

berliku-liku yang tidak pernah benar-benar mencapai intinya. 

Tiga puluh lima tahun yang lalu Cina akhirnya kembali ke inti Peradaban 3.0, di mana pasar bebas 

bertemu dengan sains & teknologi modern. Setelah berada di jalur yang benar, kita melihat bahwa 

pertumbuhan ekonomi China cenderung mendekati peradaban 3.0 lainnya. Grafik yang ditunjukkan 

sebelumnya semuanya mendukung pengamatan ini. Pasar saham dan kelas aset keuangan utama 

lainnya, termasuk saham individu dan perusahaan, semuanya telah menunjukkan pertumbuhan yang 

luar biasa. Pada titik spesifik dari esensi peradaban, Cina tidak terlalu unik. Keunikannya terutama 

diekspresikan dalam budayanya. Sistem politiknya juga berbeda. Tetapi mereka tampaknya bukan inti 

dari Peradaban 3.0. 

Investor domestik dan internasional sama-sama prihatin dengan pertanyaan ini karena China memiliki 

sistem politik yang berbeda. Bagaimanapun, Cina telah berusaha untuk memodernisasi selama hampir 

200 tahun dan mengambil jalan yang berbeda selama periode ini. 

Cina, sejak pendiriannya pada tahun 1949, telah mengambil jalan ekonomi terencana yang terpusat 

dengan properti yang dinasionalisasi selama 30 tahun. Ini adalah hasil dari sistem politiknya. Setelah 

menempuh jalur ekonomi pasar selama 35 tahun, apakah China akan kembali mendayung dan 

meninggalkan ekonomi pasar di bawah sistem politik yang sama? Menjawab pertanyaan ini akan 

memberikan kejelasan tentang bagaimana Peradaban 3.0 akan berjalan di Tiongkok, dan pada 

gilirannya, apakah Value Investing akan berakar di Tiongkok. 

Tidak ada jawaban benar atau salah untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam 200 tahun terakhir , 

generasi intelektual Tiongkok telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan tidak mencapai apa 

pun konsensusnya. Saya telah mencoba memecahkan teka-teki ini sendiri dalam beberapa dekade 

terakhir. Berikut saya berbagi pemikiran pribadi saya dengan Anda. 

Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelaah apa esensi dan iron law Peradaban 

3.0 itu. Kami menyinggung secara singkat dan dangkal sebelumnya. Alasan mendasar mengapa 

Peradaban 3.0 mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi kumulatif yang berkelanjutan dan 

berjangka panjang, adalah karena pertukaran bebas menghasilkan nilai tambah. Ketika pasar bebas 

dikombinasikan dengan sains & teknologi, hasilnya bertindak sebagai akselerator yang menciptakan 

nilai tambah dengan kecepatan lebih tinggi. Semakin banyak individu, entitas, dan negara 

berpartisipasi dalam pasar ini, semakin besar nilai yang tercipta. Adam Smith adalah orang pertama 

yang menawarkan wawasan ini. Kemudian, David Ricardo memperluas teori ini untuk memasukkan 

pertukaran antar negara dan pasar, sehingga meletakkan landasan bagi perdagangan bebas modern. 

Teori ini menyatakan bahwa, di antara pasar yang berbeda (independen namun bersaing), pasar 

dengan jumlah peserta terbesar akan tumbuh lebih besar dan memiliki lebih banyak keuntungan 

dalam skala ekonomi. Mereka pada akhirnya akan menggantikan yang independen yang lebih kecil. 

Dengan kata lain, pasar terbesar pada akhirnya akan menjadi satu-satunya pasar. 

Konsep ini tidak akan terbayangkan selama era Peradaban 2.0. Perdagangan bebas berasal dari 

wawasan dasar ini. Tanpa itu, kita tidak akan melihat perkembangan perdagangan bebas, apalagi 

proses globalisasi saat ini. Pada abad ke-18 dan 19 Inggris mempromosikan perdagangan bebas. Upaya 

ini berlanjut hingga tahun 1990-an ketika globalisasi muncul, yang membuktikan teori itu selama ini 

benar. Dengan munculnya globalisasi, kita sampai pada aturan baru: hukum iron law modernisasi. 

Dinyatakan bahwa ketika ada dua sistem pasar yang bersaing, dengan interaksi dua kekuatan 1+1 >2 

dan 1+1>4; satu dengan volume perdagangan yang lebih besar akan melihat pertumbuhan yang lebih 
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besar. Ketika satu sistem memiliki volume yang lebih besar, ia akan memiliki kecepatan yang lebih 

besar dalam pertumbuhannya, dan akhirnya menciptakan satu sistem. Fenomena tunggal ini muncul 

untuk pertama kalinya dalam sejarah selama tahun 1990-an. Sejak itu, tidak akan pernah ada lagi pasar 

global. Sesuatu dari alam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. David Ricardo 

menawarkan teori bahwa ketika dua sistem diperdagangkan, keduanya memperoleh keuntungan, 

sehingga perdagangan bebas bermanfaat dan diinginkan. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa satu pasar 

akan muncul dari pasar terbesar. Kenyataan ini baru muncul pada akhir 1990-an. 

Inilah lintasan sejarah kemajuan Peradaban 3.0 selama beberapa dekade terakhir. Ini dimulai dengan 

Ekonomi Atlantik (diwakili oleh Inggris dan AS) ketika perdagangan diperkenalkan di koloni mereka. 

Dunia berkembang menjadi dua sistem pasar independen setelah dua perang dunia. Salah satunya 

adalah sistem pasar barat dengan AS, Eropa Barat, dan Jepang sebagai intinya. Yang lainnya dipimpin 

oleh Uni Soviet dan China. Jelas, sistem pasar barat lebih besar volumenya. Ini juga memiliki kecepatan 

dan efisiensi yang lebih tinggi karena didasarkan pada pasar bebas. Meskipun pada awalnya sistemnya 

cukup sebanding dalam ukuran, perbedaan menjadi penting dalam beberapa dekade, sebagaimana 

dibuktikan dengan membandingkan AS dan Uni Soviet, Jerman Timur dan Jerman Barat, atau Cina 

dengan Hongkong dan Taiwan. Perbedaan ini juga dibuktikan dengan disparitas saat ini antara Korea 

Selatan dan Korea Utara. Dengan runtuhnya Tembok Berlin di Tahun 1990-an, dan dirangkulnya 

mekanisme pasar oleh China, dunia menyaksikan datangnya fenomena yang belum pernah terjadi 

sebelumnya yang disebut globalisasi. Saat itu Peradaban 3.0 telah benar-benar menunjukkan sifat 

aslinya. Saya menyebutnya hukum iron law Peradaban 3.0, yang menyatakan sistem ekonomi global 

pada akhirnya akan muncul. Ini bersifat global, terpadu, dan umum. Selain itu, ini didasarkan pada 

perdagangan bebas, pertukaran bebas, dan pasar bebas. 

Pasar memiliki skala ekonomi. Semakin banyak peserta semakin besar nilai yang diciptakannya. Pasar 

yang lebih besar memberikan alokasi sumber daya yang lebih optimal, efisiensi yang lebih tinggi, dan 

kekayaan yang lebih banyak. Mereka juga memunculkan lebih banyak kesuksesan dan kemajuan 

dalam sains & teknologi. Ketika pasar bersaing, pemenangnya akan selalu menjadi yang terbesar. Ini 

akhirnya akan muncul sebagai satu-satunya. Setiap individu, masyarakat, perusahaan, dan negara 

yang tinggal di luar pasar terbesar akan terus tertinggal, dan akhirnya dipaksa untuk berintegrasi ke 

dalam sistem. Cara untuk meningkatkan kekuatan nasional adalah dengan meruntuhkan hambatan 

tarif, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pasar bebas global terbesar. Kebijakan isolasionis 

pintu tertutup hanya akan membuat suatu negara menjadi lamban. Melalui mekanisme pasar, ilmu 

pengetahuan & teknologi modern terus menghasilkan jumlah dan variasi produk yang semakin banyak 

dengan biaya yang semakin murah. Ini membantu memenuhi permintaan manusia yang tak 

terpuaskan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kumulatif yang berkelanjutan. Inilah esensi (sifat) 

modernisasi. Kami dapat dengan mudah menjelaskan perbedaan antara German Timur dan Barat , 

Korea Selatan dan Utara, Cina (sebelum reformasi dan pembukaan) dan HK, serta Taiwan. Ini 

membantu menjelaskan mengapa Iran akan meninggalkan program nuklirnya, jalur kehidupan, untuk 

menjadi bagian dari pasar global. Dengan hanya satu pasar global, pasar tertutup kecil seperti Iran 

tidak akan mampu membuat kemajuan dalam sains & teknologi. Selain Iran, China dan Uni Soviet juga 

tidak akan bisa. 

Informasi juga berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa orang 10 tahun yang lalu 

meramalkan bahwa setiap 8 tahun jumlah data yang dibuat akan sama dengan jumlah total dari 

keseluruhan sejarah manusia sebelumnya. Saya memperkirakan tingkat ini telah meningkat lebih 

cepat dalam 10 tahun terakhir. Hukum besi 1+1>4 telah berulang, dan pada kecepatan yang lebih 

tinggi. Sebuah pasar kecil ditakdirkan untuk tertinggal. 15 tahun telah berlalu sejak aksesi China ke 

WTO. Sebelumnya, pasar global ini telah ada selama 20 hingga 30 tahun. Dalam konteks ini, ekonomi 
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apa pun yang berada di luar sistem ini pasti akan menjadi pasar kecil. Itu akan jatuh lebih jauh dan 

lebih jauh di belakang karena tetap terisolasi dari sistem. Jika China mengubah aturan pasarnya, atau 

meninggalkan pasar umum (global) sama sekali, dia akan segera tertinggal lagi. Saya cenderung 

percaya bahwa sebagian besar warga negara yang begitu dewasa, dengan sejarah yang mulia dan 

warisan budaya yang kaya, tidak akan menerima hasil seperti itu. Ada kemungkinan bagi China untuk 

sementara menghapus dirinya dari sistem global. Namun China tidak ingin menjadi pecundang tanpa 

batas setelah ribuan tahun sukses. Itu akan dengan cepat mengubah arahnya setelah menyimpang 

sebentar dari jalur utama Peradaban 3.0. 

Revisi ini tentu saja mungkin tampak sangat singkat jika dilihat dari kacamata sejarah, tetapi sangat 

panjang jika diukur dengan masa hidup manusia. Bahkan dalam kerangka waktu ini, masih ada 

ekonomi pasar bebas dan margin keamanan yang cukup. Kita bisa hidup dengan kerangka waktu yang 

singkat ini karena itu tidak lebih menakutkan daripada kemerosotan ekonomi selama sepuluh tahun 

lebih berturut-turut. Jika Anda berasumsi bahwa China dapat meninggalkan Peradaban 3.0 di masa 

depan untuk beberapa waktu, pemahaman Anda tentang hukum iron law akan memberi Anda 

kenyamanan karena mengetahui bahwa Anda masih bisa menjadi investor nilai dengan margin 

keamanan yang cukup. 

Mari kembalikan diskusi kita ke investasi dan lihat prospek Value Investing di Tiongkok. 

Saya percaya China berada pada tahap sementara antara Peradaban 2.0 dan Peradaban 3.0. Sebut 

saja Peradaban 2.5. China telah menempuh perjalanan panjang tetapi masih memiliki jalan panjang di 

depan. Oleh karena itu, saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Tiongkok akan melanjutkan jalur 

utama Peradaban 3.0, karena biaya penyimpangannya sangat tinggi. Jika Anda memiliki pemahaman 

yang baik tentang budaya, masyarakat, dan sejarah Tiongkok, Anda akan setuju bahwa Tiongkok akan 

terus maju. Ini khususnya terjadi sekarang karena Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 

esensi peradaban modern. Hampir tidak ada kemungkinan China meninggalkan pasar bersama, dan 

kemungkinan China mengubah aturan pasarnya juga sangat kecil. Dengan demikian, sangat mungkin 

bahwa dalam 2 hingga 3 dekade mendatang, China akan tetap berada dalam sistem pasar global, dan 

menganut prinsip-prinsip pasar bebas, selain mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan & 

teknologi. Ada kemungkinan besar bahwa ekonomi China akan berada di jalur utama Peradaban 3.0. 

Selain itu, kita tahu jalannya Peradaban 3.0 tidak ada hubungannya dengan faktor politik dan budaya, 

dan banyak hubungannya dengan sains & teknologi, serta pasar bebas. Inilah esensi sejatinya. Ini juga 

merupakan kesalahpahaman terbesar tentang China yang dimiliki banyak investor, terutama yang 

berasal dari Barat. 

Jika China ingin tetap berada di jalur Peradaban 3.0, dan mematuhi ekonomi pasar bebas + sains & 

teknologi modern, pengembaliannya atas kelas aset utama (saham, uang tunai, dll.) akan mengikuti 

tren ekonomi pasar yang matang di masa lalu. 300 tahun. Ekonominya akan terus tumbuh secara 

kumulatif disertai dengan inflasi. Saham akan terus mengungguli kelas aset lainnya. Filosofi Value 

Investing adalah cara yang benar dan jalan utama di China seperti di AS. Value Investing akan 

memberikan pengembalian yang berkelanjutan, stabil, lebih aman, dan lebih andal bagi investornya. 

Inilah mengapa saya percaya nilai investasi dapat diwujudkan di Cina. 

Terlebih lagi, menurut saya prinsip Value Investing tidak hanya berlaku di China, tetapi value investing 

itu memiliki lebih banyak keuntungan, meskipun pasarnya masih belum matang. 70% pemain di pasar 

modal China adalah investor ritel yang fokus pada short trade, bahkan investor institusional. Harga 

terlepas dari nilai intrinsik, sehingga menciptakan peluang investasi yang sangat unik. Jika Anda tidak 

terombang-ambing atau terpikat oleh keuntungan jangka pendek, tetapi berpegang teguh pada Value 
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Investing jangka panjang, Anda akan memiliki lebih sedikit pesaing dan kemungkinan sukses yang lebih 

tinggi. 

China berada di tengah-tengah transisi ekonomi. Reformasi keuangan akan memungkinkan pasar 

keuangan memainkan peran yang lebih besar dalam keuangan cing daripada mengandalkan pinjaman 

bank tidak langsung. Pasar saham dan obligasi akan menjadi sumber utama pembiayaan, dan alat 

utama alokasi sumber daya. Mengingat lanskap baru ini, skala pembangunan, pelembagaan dan 

kematangan pasar keuangan akan sangat meningkat dalam waktu dekat. Banyak orang yang memiliki 

visi jangka pendek mungkin mengeluhkan bahwa pemerintah terlalu keras dalam melakukan 

intervensi pasar, atau bahwa pemerintah tidak seharusnya menyelamatkan pasar, di samping kritik 

lainnya. Namun, dengan visi jangka panjang, kami menemukan pasar modal China terus bergerak 

menuju sistem yang lebih berorientasi pasar, terlembaga, dan matang. Ini akan memainkan peran 

yang lebih penting dalam pembangunan ekonomi China. Value investor harus memainkan peran yang 

semakin penting juga. 

Hari ini, ketika saya melihat wajah muda Anda di sini, saya sedikit iri pada Anda. Saya pikir Anda berada 

di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan, sebagai investor nilai, akan memiliki lebih banyak 

peluang daripada saya. Saya sangat beruntung mendapatkan kesenangan belajar di bawah master 

Value Investing selama 20 tahun terakhir ini. Saya telah bisa belajar dan berlatih di bawah bimbingan 

mereka. Anda akan lebih beruntung dari saya. Saya harap Anda tidak akan melupakan aspirasi awal 

Anda. Selain itu, jangan pernah melupakan dua prinsip utama. Yang pertama adalah memahami dan 

memenuhi kewajiban fidusia Anda. Perlakukan uang klien Anda sebagai milik Anda, atau tabungan 

hidup orang tua Anda yang diperoleh dengan susah payah. Hanya dengan begitu Anda dapat 

mengelolanya dengan baik. Kedua, anggap sebagai kewajiban moral Anda untuk memperoleh 

pengetahuan dan mencari kebijaksanaan. Lakukan upaya sadar untuk membedakan setengah 

kebenaran dari kebenaran. Cobalah untuk mendapatkan wawasan yang benar dan mencari 

pengetahuan yang nyata. Melalui usaha tanpa henti Anda akan menjadi sukses. Anda akan 

menghasilkan pengembalian yang layak untuk klien Anda. Dalam prosesnya, Anda akan memberikan 

kontribusi yang semestinya bagi perkembangan ekonomi Tiongkok. Ini adalah situasi win-win untuk 

Anda secara pribadi, keluarga Anda, orang lain, dan negara. 

Saya dengan tulus berharap yang terbaik untuk Anda di jalan yang benar menuju kesuksesan. Jadilah 

berani dan prajurit. Jalur ini sangat indah tanpa kemacetan lalu lintas. Ini bukan jalan yang sepi, karena 

industri ini dipenuhi dengan berbagai keajaiban, tantangan, dan pemandangan. Saya percaya Anda 

akan melakukan perjalanan dengan baik. Jika Anda mengikuti kursus selama 15 tahun, Anda akan 

menjadi investor superior. 


