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Global Review
IMF menjadikan China Yuan 

sebagai mata uang SDR (Special 
Drawing Rights) yaitu mata uang yang 
masuk dalam sebagai aset pengelolaan 
oleh IMF. Hal ini berarti menegaskan 
bahwa mata uang Yuan sudah menjadi 
salah satu mata uang yang  cukup penting 
walaupun pengaruh dari kebijakan ini 
tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis 
ataupun perdagangan yang berjalan.

Sementara harga minyak dunia 
masih belum bisa melawan tren 
turunnya, setelah selama bulan Oktober 
bisa menguat sampai ke level $50/ 
barrel,  namun selama bulan November 
perlahan harganya mulai melemah 
sampai akhirnya ditutup ke level $41/ 
barrel. Hal ini dipicu oleh kebijakan dari 
Arab Saudi dan Iran yang  berencana 
untuk menaikkan produksinya di 2016, 
kedua negara ini memiliki biaya produksi 
terendah sekitar $15-$20 untuk setiap 
barrelnya.

Gubernur the Fed Janet Yellen 
dalam pidatonya memberikan sinyal 
k e y a k i n a n t e r h a d a p o u t l o o k 
pertumbuhan ekonomi AS yang bisa 
membuat Bank Sentral (the Fed) 
menaikkan suku bunganya. Namun, 
Yellen juga mengatakan bahwa kenaikan 
yang t e r l a lu c e pat hanya akan 
menggangu pasar keuangan. Hal ini 
berarti bahwa jika kenaikan suku bunga 
jadi diputuskan maka akan dalam level 
yang kecil.

Nasional
Mata uang rupiah masih menguat 

setelah indeks Dollar kemali turun di 
bawah 100, hal ini dipicu oleh beberapa 
data AS yang di bawah perkiraan. Inflasi 
nasional selama bulan November juga 
mendukung penguatan rupiah dengan 
mengalami penurunan. Penguatan 
rupiah sejalan dengan penurunan imbal 
hasil SUN dan kenaikan IHSG.

Indeks  Keyakinan Konsumen (IKK) 
selama bulan November mengalami 
peningkatan yaitu menjadi 103,7 
dibanding 99,3 di bulan Oktober. 
P e m u l i h a n i n d e k s  i n i k a r e n a 
membaiknya optimisme konsumen 
terhadap kesediaan lapangan pekerjaan 
dan didorong  dengan optimisme 
konsumen untuk ekonomi ke depannya.

Pandangan 
Harga minyak dunia sebagai salah 

satu yang menjadi penggerak dan 
mempengaruhi harga komoditas lainnya 
diperkiakan masih akan mengalami 
penurunan,  Target  harga di level sekitar 
$35 menjadi level yang terdekat bagi 
penurunan harga minyak.

Penguatan Rupiah terhadap USD 
selama bulan November masih terlihat 
rapuh karena faktor ketidakpastian pasar 
sebelum adanya pengumuman kenaikan 
suku bunga oleh the Fed di akhir tahun 
ini. Begitu juga dengan tingkat imbal 
hasil yang akan terpengaruh oleh tingkat 
risiko yang timbul saat  Rupiah terus 
tertekan oleh USD.

The Fed sendiri diperkirakan jadi 
menaikkan suku bunga acuannya walau 
dalam tingkat yang kecil di pertengahan 
bulan Desember ini. 

Menjelang akhir tahun pasar saham 
masih menunggu window dressing  yang 
biasanya terjadi sebagai sentimen positif.

GLOBAL REVIEW
H a r g a m i n y a k d u n i a 
terkonsolidasi di atas level $40/
barrel sementara IMF menjadikan 
yuan sebagai mata uang SDR. 
Gube rnu r t h e Fed Ye l l e n 
‘ c o n fi d e n t ’ t e r h a d a p 
pertumbuhan ekonomi AS.

NASIONAL REVIEW
Mata uang Rupiah menguat 
mengikuti arus pelemahan USD di 
pasar Asia. Inflasi nasional selama 
bulan November cukup rendah 
untuk menambah optimisme 
pasar.

PANDANGAN
Menguatnya mata uang Rupiah 
masih dihantui oleh keputusan 
kenaikan suku bunga oleh the 
Fed . Ha r g a m i ny a k dun i a 
b e r p o t e n s i u n t u k t e r u s 
m e n g a l a m i p e n u r u n a n ke 
depannya. Sentimen Window 
Dressing menjelang akhir tahun 
diharapkan bisa menjadi katalis 
positif.
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Indosurya Life Equity Fund

Tujuan Investasi
Indosurya Life Equity Fund bertujuan untuk mendapatkan 

kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan 
investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar, 
menengah, dan kecil yang  potensial yang  terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.

Saham dengan kapitalisasi yang  besar masih lebih menarik 
karena secara historis  saham-saham ini lebih stabil dan konsisten, 
walaupun imbal hasilnya tidak besar tapi potensi turunnya juga 
kecil. Saat pasar saham dalam trend turun, saham kapitalisasi 
besar akan berkinerja lebih baik daripada saham kapitalisasi 
menengah atau kecil. Walaupun begitu, saham perusahaan 
dengan kapitalisasi lebih kecil jika memiliki potensi bagus  juga 
menarik untuk mencari pertumbuhan yang lebih tinggi.

Review Pasar 
Selama bulan November ini pasar keuangan global, 

khususnya pasar saham global masih menguat mengikuti 
sentimen positif dari bulan sebelumnya. Faktor terbesar 
penggerak bursa saat ini masih dipengaruhi oleh keputusan bank 
sentral AS yang akan menaikkan suku bunga di bulan Desember 
ini. Sementara beberapa faktor positif di dalam negeri menjadi 
bonus  untuk bisa menjaga pasar agar bisa tetap bertahan tidak 
terkena penurunan lanjutan.

Kebijakan Investasi
- Saham	 : 80%-100%; saat ini 92.14%
- Pasar Uang 	 : 0% - 100%; saat ini 7.86%

Kepemilikan Aset Terbesar
1. Astra International Tbk	 	 Saham
2. Bank Central Asia Tbk	 	 Saham
3. Bank Mandiri Tbk	 	 	 Saham
4. Bank Negara Indonesia Tbk	 	 Saham
5. Bank Rakyat Indonesia Tbk 	 	 Saham
6. Hanjaya Mandala Sampoerna                   Saham
7. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	 Saham
8. Waskita Karya  Tbk                                    Saham
9. Telekomunikasi Indonesia Tbk                   Saham
10.Unilever Indonesia Tbk                             Saham

Money Market
8%

Equity
92%

Alokasi

Kinerja

 Indosurya Life Equity Fund IHSG

ISL EF

YTD -18.24%

30 Hari -0.38%

3 Bulan -0.63%

6 Bulan -14.92%

1 Tahun -17.01%

3 Tahun 12.70%

5 Tahun 32.10%

Since Inception (Fund Acuan) 123.97%

Informasi Lain

ISL EF

Tanggal Peluncuran 08 Juni 2015

Mata Uang Rupiah

NAB/ Unit 886.83

Minimum Investasi Rp300,000.00

Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia Tbk

Disclaimer
Investasi di pasar modal dan pasar  keuangan dengan setiap  jenis asetnya 
mengandung  resiko, sebelum  memutuskan berinvestasi, calon investor 
wajib membaca dan memahami produk investasi. Kinerja masa lalu 
tidak mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

FUND FACT SHEET	
 NOVEMBER 2015



PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES; 	 www.Indosuryalife.co.id

Indosurya Life Balanced Fund

Tujuan Investasi
Indosurya Life Balanced Fund bertujuan mencapai tingkat 

pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang  dari kenaikan 
harga saham,  dividen,  dan bunga. Sementara adanya diversifikasi 
di beberapa jenis  aset akan mengurangi resiko  portofolio karena 
alokasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.

Saham perusahaan papan atas  yang memiliki kapitalisasi 
besar masih menjadi pilihan utama. Selain itu, saham 
perusahaan menengah dengan pertumbuhan yang  stabil juga 
menjadi pertimbangan untuk penempatan dalam investasi.

Sementara untuk penempatan aset di pasar uang dan 
obligasi faktor keamanan menjadi prioritas dengan juga 
mempertimbangkan tingkat imbal hasil yang diberikan.

Review Pasar
Penguatan Rupiah, inflasi yang turun, menyebabkan imbal 

hasil turun. Kedua faktor tersebut menyebabkan imbal hasil SUN 
di akhir bulan November turun cukup drastis. Faktor global 
sendiri menjadi faktor pendukung penguatan SUN paska 
dimasukkannya Yuan ke dalam keranjang SDR. Sementara 
saham-saham di IHSG sendiri,  khususnya saham blue chips 
dengan kapitalisasi besar sepertinya sudah tidak bisa lincah 
dengan pergerakan yang terbatas menjelang bulan terakhir di 
tahun ini.

Kebijakan Investasi
- Saham	 : 40%-79%
- Pasar Uang 	 : 0% - 40%
- Obligasi        : 0% - 40%

Kepemilikan Aset Terbesar
1. Astra International Indonesia Tbk	 Saham
2. Bank Bukopin                                             Money Market
3. Bank Central Asia Tbk                               Saham
4. Bank Rakyat Indonesia Tbk 	 	 Saham
5. Deutsche Bank	 	 	 Money Market
6. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk           Saham
7. Obligasi Indosat	 	 	 Corp. Bond
8 Obligasi Negara R.I. FR 0071	 	 Gov. Bond
9. Tekomunikasi Indonesia Tbk	 	 Saham
10.Unilever Indonesia Tbk	 	 Saham

Gov. Bond
9%Corp. Bond

9%

Money Market
12%

Saham
70%

Alokasi

Kinerja 
                                Kinerja Return Portofolio 

Indosurya Life Balanced Fund	 Tolak Ukur
	 	

ISL BF

YTD -10.16%

30 Hari -0.10%

3 Bulan -0.22%

6 Bulan -8.05%

1 Tahun -10.02%

3 Tahun 8.60%

5 Tahun 22.74%

Since Inception  (Fund Acuan) 472.80%

	 	
Informasi Lain

ISL BF

Tanggal Peluncuran 08 Juni 2015

Mata Uang Rupiah

NAB/ Unit 948.83

Minimum Investasi Rp300,000.00

Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia Tbk

Disclaimer
Investasi di pasar modal dan pasar  keuangan dengan setiap  jenis asetnya 
mengandung  resiko, sebelum  memutuskan berinvestasi, calon investor 
wajib membaca dan memahami produk investasi. Kinerja masa lalu 
tidak mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

FUND FACT SHEET	
 NOVEMBER 2015
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Indosurya Life Fixed Income Fund

Tujuan Investasi
Indosurya Life Fix Income Fund bertujuan untuk 

mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan 
tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah 
melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau 
korporasi.

Efek hutang  yang  dijadikan aset portofolio adalah efek 
hutang yang memiliki rating  baik,  dikeluarkan oleh perusahaan 
dengan kondisi keuangan yang sehat,  dan resiko gagal bayar 
yang kecil.

Review Pasar
Data manufaktur AS yang di bawah perkiraan di akhir 

bulan sepertinya akan menjaga peluang  penguatan di Asia. 
Penguatan diperkirakan masih akan berlanjut di Rupiah dan 
SUN. Hasil lelang SUN sendiri menunjukkan masih cukup 
tingginya minat investor di tengah buruknya pencapaian 
pendapatan pajak oleh pemerintah sehingga kemungkinan 
adanya kenaikan utang ke depannya. Total transaksi dan total 
frekuensi meningkat seiring dengan penguatan pasar obligasi 
kemarin. Transaksi didominasi oleh obligasi berdurasi 10-15 
tahun. Dana asing  yang kemabli masuk di minggu terakhir juga 
memberikan angin segar untuk pasar obligasi tetap optimis 
menjelang rapat FOMC di pertengahan Desember.

Kebijakan Investasi
- Saham	 : 0% -15%
- Pasar Uang 	 : 0% - 20%
- Obligasi        : 80% - 100%

Kepemilikan Aset Terbesar: 
- Obl.Berkl. I BCA Finance III Th 2014 Seri B
- Obl.Berkl. II FIF I Th2015 Seri B
- Obl.Berkl. I Indosat I Th2014 Seri A
- Obl.Berkl. I Jasa Marga I Th2013 Seri S Seri C
- Obl.Berkl. I Sumber Alfaria Trijaya I Th 2014
- Obl.Berkl. II Adira Finance IV Th2014 Seri B
- Obl. Indosat VII Th2009 Seri B
- Obligasi Negara Republik Indonesia FR0069
- Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072

7%

Gov. Obl.
27%

Corp. Obl.
66%

Kinerja 
                                Kinerja Return Portofolio 

 Indosurya Life Fixed Income Fund Tolak Ukur
	 	
	 	 Kinerja Bulanan

ISL FIF

YTD 5.20%

30 Hari 1.11%

3 Bulan 1.87%

6 Bulan 2.50%

1 Tahun 5.67%

3 Tahun 18.81%

5 Tahun 39.13%

Since Inception  (Fund Acuan) 101.72%

Informasi Lain

ISL FIF

Tanggal Peluncuran 08 Juni 2015

Mata Uang Rupiah

NAB/ Unit 1034.17

Minimum Investasi Rp300,000.00

Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia Tbk

Disclaimer
Investasi di pasar modal dan pasar  keuangan dengan setiap  jenis asetnya 
mengandung  resiko, sebelum  memutuskan berinvestasi, calon investor 
wajib membaca dan memahami produk investasi. Kinerja masa lalu 
tidak mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

FUND FACT SHEET	
 NOVEMBER 2015


