LAPORAN KINERJA BULANAN - CommLink Moderate Fund

31 Juli 2013

PROFIL PT COMMONWEALTH LIFE

PROFIL PRODUK

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
Mata Uang

08 Mei 2009
Rupiah

Harga Unit

1,942.4782

TUJUAN INVESTASI

ALOKASI ASET

CommLink Moderate Fund bertujuan untuk mengoptimalkan
investasi jangka panjang dengan kebijakan alokasi investasi :
Saham
: 30 – 70%
Pendapatan Tetap : 10 – 70%
Pasar Uang
: 10 – 50%

Komposisi Aset

Komposisi Fund

Saham
Pendapatan Tetap
Pasar Uang

61.37%
9.15%
29.48%

Schroder Dana Prestasi
FSII Multistrategy Fund
Bank & TD

KINERJA

COMMLINK MODERATE
FUND

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

Sejak Awal
Tahun

Sejak Peluncuran

-2.35%

-6.09%

4.08%

5.81%

94.25%

GRAFIK KINERJA COMMLINK MODERATE 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-hati di pasar saham sehingga kami masih mempertahankan tingkat kas di atas normal sambil menanti
peluang untuk membeli saham.
• Kehati-hatian kami di pasar saham juga diwujudkan dalam peningkatan kepemilikan kami di saham-saham berkapitalisasi besar.
• Kami mengurangi kepemilikan kami di saham-saham berkapitalisasi kecil dan hanya memanfaatkan beberapa di antaranya untuk
melakukan momentum trading.
• Kami mempertahankan porsi efek pendapatan tetap di durasi 4,45 tahun dan mungkin akan menurunkan porsi efek pendapatan tetap di
portofolio.

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.

