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TUJUAN INVESTASI
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.
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PENJELASAN MANAJER INVESTASI
•

Saham
94.9%

10 Saham Dengan Bobot Terbesar Per 30 April 2012
Nama
Nama
Astra International
Gudang Garam
Bank Mandiri
Indofood Sukses Makmur
Bank Negara Indonesia
Telekomunikasi Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Unilever Indonesia
Bumi Resources
United Tractors
Sumber : PT. Schroder Investment Management Indonesia

Pasar saham Indonesia ditutup dengan hasil beragam bulan ini seiring dengan tindakan
para investor yang berfokus pada pengumuman hasil kuartal pertama para emiten di
bulan ini. Saham-saham lapis kedua membukukan kinerja yang lebih tinggi dari sahamsaham berkapitalisasi besar dan IHSG ditutup menguat 1,44% di 4.180,732 sementara
LQ-45 ditutup sedikit melemah 0,17% ke 711,375. Volume perdagangan saham harian
naik tajam di bulan April sebesar 19,5% menjadi Rp 4,9 trilyun. Investor asing
membukukan pembelian bersih sebesar Rp 1,464 trilyun bulan ini. Astra International
(ASII) dan Bank BRI (BBRI) merupakan saham yang paling banyak ditransaksikan di
Bursa Efek Indonesia. Sektor properti memimpin pergerakan pasar bulan ini sementara
sektor pertambangan menjadi sektor dengan kinerja terendah. Sektor pertanian menjadi
sektor berkinerja kedua terburuk bulan ini. Pelemahan harga-harga komoditas dan
spekulasi atas niat pemerintah untuk membebankan pajak ekspor sebesar 15% terhadap
mineral merupakan alasan untuk kinerja yang buruk ini. Hasil emiten pertambangan dan
pertanian yang berada di bawah ekspektasi pasar berimbas negatif pada kedua sektor.
Inflasi tercatat tetap baik seiring dengan penundaan kenaikan harga BBM. Inflasi bulanan
tercatat sebesar 0,21% sementara inflasi tahunan sebesar 4,5%, didorong terutama oleh
kenaikan harga-harga bahan pokok. Angka ini lebih tinggi dari bulan lalu namun relatif
masih sejalan dengan ekspektasi pasar. Harga minyak mentah Brent turun 2,14% menjadi
USD 119.47/barel dan Rupiah melemah 0,32% menjadi 9.193/USD.

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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Perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal pertama ternyata di luar
ekspektasi pasar. Karena itu, penghindaran risiko (risk aversion) muncul kembali seiring
dengan dipertanyakannya stabilitas pertumbuhan ekonomi global. Memburuknya prospek
ekonomi Spanyol juga memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal zona Euro. Sementara
itu, berita domestik dibayangi oleh tingkat marjin yang mengecewakan dalam laporan
hasil kuartal pertama para emiten, terutama di sektor komoditas. Ini akan memaksa
konsensus untuk menurunkan ekspektasi laba tahun ini. Kombinasi dari sentimen negatif
dari global dan aliran berita domestik sepertinya memberikan potensi kenaikan yang
terbatas dalam jangka pendek seiring dengan tertundanya beberapa rally ekspansi pasar.
Dalam kondisi ini, orang akan mengalihkan perhatiannya ke saham-saham defensif. Kami
akan berfokus pada saham-saham yang memberikan dividen tinggi untuk memberikan
bantalan terhadap potensi koreksi pasar di jangka pendek.

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.

