
Laporan Kinerja Investasi

IDR Balanced Syariah Fund

TUJUAN INVESTASI

INFORMASI INVESTASI

Tanggal Penerbitan : Total Dana Investasi :

Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Investasi : 1,85 % per tahun

Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Penetapan Nilai Unit : Harian

KINERJA INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 5 Tahun*

0,73% 1,26% 5,66% N/A

PERGERAKAN NILAI UNIT (NAB) ALOKASI ASET

Saham 4,66%

81,65%

13,69%

+ Kas

100,00%

31 Desember 2012

YTD

PT. AIA FINANCIAL yang berdiri pada tanggal 15 Juli 1996 adalah perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia serta merupakan anggota dari AIA Group. Dengan

personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana.

Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang

kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. 

PROFIL MANAJER INVESTASI

Sejak Penerbitan*

Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan optimal melalui investasi pada saham-saham terpilih berbasis syariah dengan tingkat risiko yang bervariasi dan melalui

investasi aktif pada surat berharga syariah berpendapatan tetap dalam mata uang Rupiah.

3 Tahun*

DISCLAIMER:

IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link Syariah ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. 

Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link Syariah mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan 

pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat bagi hasil/margin/fee, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin; nilai 

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT. AIA FINANCIAL tidak menjamin ketelitian, ketepatan dan kepastian informasi yang disampaikan 

dalam laporan ini.

Total

ULASAN MANAJER INVESTASI

IDR 61,175 miliar25 Juni 2010

Jenis Investasi

Kinerja Investasi (%)

6,32%

1 Tahun

N/AIDR Balanced Syariah Fund

IDR 1.000,00

IDR 1.196,7518

Reksadana

* Kinerja investasi disetahunkan

6,32% 7,40%

Deposito Mudharabah

Saham
4,66%

Reksadana
81,65%

Deposito 
Mudharabah+ 

Kas,
13,69%

Jakarta Islamic Index menguat 12,40% pada tahun 2012 di tengah kekhawatiran terhadap ekonomi global, serta menutup tahun dengan kinerja bulan
terakhir yang naik sebesar 1,02% di bulan Desember 2012. Saham - saham ASII dan UNTR masing - masing menguat 4,8% dan 15,50% pada bulan
Desember menyusul pemulihan sektor komoditas setelah ekonomi Cina mengindikasikan pemulihan. Selama tahun 2012, kinerja sektor - sektor
Investasi dan Infrastruktur melampaui pasar karena kondisi domestik yang bertahan.

Pada saat yang bersamaan, obligasi Rupiah syariah pemerintah ditransaksikan lebih tinggi mengikuti pergerakan obligasi konvensional Rupiah
pemerintah dengan imbal hasil yang menurun sebesar 13 sampai 22 basis poin.

Secara keseluruhan, subdana IDR Balanced Syariah mencatat kinerja positif sebesar 0,73% pada bulan Desember 2012.
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