LAPORAN KINERJA BULANAN INVESTRA

September 2010
EQUITY DYNAMIC FUND

TUJUAN INVESTASI

KINERJA DANA

Memberikan tingkat pengembalian investasi yang optimal dari pertumbuhan pasar saham Indonesia
dalam jangka panjang dengan sebagian besar investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan sebagian
kecil pada instrumen Pasar Uang.

Harga Unit
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INFORMASI DANA
Tanggal Peluncuran
Manajer Investasi
Mata Uang
Harga Unit

:
:
:
:

Kebijaksanaan Investasi
Jenis
Saham
Pasar Uang

:

2 November 2009
PT. Schroder Investments Management Indonesia
Rupiah
Rp 1,395.1569 (per 30 September 2010)

1,420

1,370

1,320

Minimal
80%
0%

Maksimal
100%
20%

1,270

1,220

* Dana dimungkinkan untuk ditempatkan pada efek luar negeri sesuai peraturan

1,170

RINCIAN PORTOFOLIO

1,120

Alokasi Aset : per 30 September 2010
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Pasar Uang
7.4%
1 bulan terakhir
11.46%
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Kinerja Harga Unit
1 tahun terakhir
N/A

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

sejak peluncuran
39.52%

PENJELASAN MANAJER INVESTASI
•

Di bulan September, IHSG kembali menembus level tertinggi di 3.501.3 (+13.6%Mom)
kinerja terbaik di Asia Pasifik selama 9 bulan terakhir (+38,2%) mengalahkan kinerja
MSCI Asia Pacific ex Japan (+8,6%). Kinerja indeks lebih tinggi dalam USD, karena IDR
menguat 1,5%MoM menjadi 8908/USD. Reli indeks didukung oleh kuatnya arus masuk
dana asing sehingga mendorong turun imbal hasil obligasi jangka panjang, dan
mengangkat momentum beli di bursa saham.

•

Penjualan otomotif yang kuat, tingkat inflasi yang masih dapat ditangani dengan baik dan
kuatnya Rupiah mendorong investor untuk mengincar counter yang berkaitan dengan
konsumer, khususnya ASII dan minyak diperdagangkan menguat sebesar 11,2% menjadi
USD 79,97/barel.

•

Menjelang akhir tahun, investor mulai menggunakan valuasi tahun depan untuk
mengevaluasi rekor tinggi indeks bursa akhir-akhir ini. Pada 15x harga terhadap earnings
ratio tahun 2011 dan 17% earnings growth, valuasi saat ini memang terlihat masuk akal.
Namun demikian, hal ini juga mencerminkan risiko yang lebih tinggi karena perusahaanperusahaan harus dapat memberikan pendapatan yang baik atau koreksi akan terjadi.
Jika koreksi terjadi akibat pendapatan yang tidak sesuai perkiraan, maka koreksi bisa jadi
akan sangat dalam.

Saham
92.6%

5 Penempatan Utama per 30 September 2010
Nama
Sektor
Astra International
Konsumer
Telekomunikasi Indonesia
Telkomunikasi
Bank Mandiri
Keuangan
Gudang Garam
Konsumer
Indocement Tunggal Prakarsa
Infrastruktur

Sumber : PT. Schroder Investment Management Indonesia

Alokasi (%)
9.1
8.6
6.7
5.9
5.9

Disclaimer:
INVESTRA adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Commonwealth Life. Informasi ini disiapkan dan digunakan sebagai keterangan saja. Investor harus menyadari bahwa investasi di Unit Link
adalah berkaitan dengan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya risiko keuangan. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan
prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT. Commonwealth Life tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang
dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.
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