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Capital Assets Pricing Models 

CAPM 



CAPM 
CAPM (capital asset pricing model) adalah alat yang 

digunakan untuk mengistimasi return suatu individual 

sekuritas yang akan diperlukan oleh investor. 

 



Asumsi yang digunakan oleh model CAPM  

Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama  

• Investor mengambil keputusan investasi berdasarkan pertimbangan nilai return 
ekspektasian dan deviasi standar return dari portfolio. 

Investor mempunyai harapan yang sama terhadap faktor faktor input yang 
digunakan untuk mengambil keputusan portfolio return ekspektasian, varian 
dari return, dan kovarian antara return return sekuritas. 

• Investor dapat meminjam dan meminjamkan sejumlah dana 



Penjualan pendek (short sale) diijinkan. 

• Semua aktiva bisa dipecah pecah menjadi bagian kecil yang tidak 
terbatas. 

Semua aktiva bisa dipasarkan secara likuid sempurna. 

• Tidak terjadi inflasi. 



Tidak ada biaya transaksi. 

•Tidak ada pajak pendapatan pribadi 
 

Investor adalah penerima harga. 

 

• Pasar modal dalam kondisi ekuilibrium 
 

 



EKUILIBRIUM PASAR MODAL 

• Harga aktiva berada di tingkat yang tidak 

memberikan insentif lagi untuk melakukan 

perdagangan spekulatif. Implikasi dari asumsi ini 

adalah: 

 1. Semua nvestor akan memilih aktiva pasar. 

 2. Portofolio pasar ini merupakan portofolio 

 aktiva berisiko yang optimal 

 



Portofolio Pasar 
E (RP) 

RBR 

B 

A 

Q 

M 

Portofolio pasar akan 
terletak di kurva efficient 
AB. Untuk menentukan 
letak portofolio pasar ini 

perlu dikombinasikan 
antara aktiva-aktiva 

beresiko di portofolio 
dengan aktiva bebas 

resiko 



Garis Pasar Modal 
E (RP) 

RBR 

Q 

M 
E (RM) garis pasar modal (GPM) 

Premium risiko = E(RM) - RBR 

Risiko portofolio 
pasar 

Garis pasar modal 
menunjukan semua 

kemungkinan 
kombinasi portofolio 

efisien yang terdiri dari 
aktiva-aktiva yang 

beresiko dan aktiva-
aktiva tidak beresiko 



Garis Pasar Sekuritas 
E (RP) 

RBR 

Q 

M 
E (RM) garis pasar sekuritas (GPS) 

Beta 
1,0 

Beta untuk portofolio 
pasar adalah bernilai 1. 

suatu sekutu yang 
mempunyai beta lebih 

kecil dari satu dikatakan 
beresiko lebih kecil dari 
risiko portofolio pasar. 

RBR +  
 

 . [E(RM) – RBR] 
 



Penjabaran Model Capm 
Return ekspektasian untuk sekuritas ke-i adalah: 
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Pengujian Empiris Terhadap Capm 
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