LAPORAN KINERJA BULANAN - CommLink Aggressive Plus Fund
BULANA

31 Juli 2013

PROFIL PRODUK

PROFIL PT COMMONWEALTH LIFE
PT. Commonwealth Life merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa
berada di bawah naungan Commonwealth Bank of Australia. Visi
Commonwealth Life adalah menjadi Perusahaan Penyedia
Pelayanan Asuransi Jiwa terbaik di Indonesia, yang terbaik dalam
hal Pelayanan Pelanggan

Informasi Produk :
Tanggal Efektif
9 Agustus 2011
Mata Uang
Rupiah

Harga Unit

1,232.0842

ALOKASI ASET

TUJUAN INVESTASI
CommLink Aggressive Plus Fund bertujuan memberikan potensi
pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan yang menarik dalam
jangka panjang dengan cara mengkapitalisasikan pertumbuhan
pasar modal Indonesia dengan alokasi investasi :
Saham
: 90 – 100%
Pasar Uang
: 0 – 10%

Komposisi Fund

Komposisi Aset
Saham
Pasar Uang

88.88%
11.12%

Schroder 90 Plus Equity Fund

BNP Pesona Syariah

KINERJA
COMMLINK
AGGRESSIVE PLUS
FUND

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

Sejak Awal Tahun

Sejak Peluncuran

-2.56%

-6.29%

7.92%

9.79%

23.21%

GRAFIK KINERJA AGGRESSIVE PLUS FUND

KOMENTAR MANAJER INVESTASI
•
•
•

Sentimen di pasar saham masih belum bergairah dan perdagangan berjalan datar.
Sementara kinerja emiten di kuartal kedua tercatat sejalan dengan ekspektasi, masih ada potensi penurunan akibat kenaikan harga
BBM yang berimbas pada hasil kinerja emiten di kuartal ketiga, sehingga dapat memicu aksi ambil untung (profit-taking).
Kami masih mengambil sikap hati-hari di pasar saham sehingga kami masih mempertahankan tingkat kas di atas normal sambil
menanti peluang untuk membeli saham.

CommLink 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.

