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Global Review
Pada pertengahan Desember, 

kenaikan suku bunga the Fed yang 
dinanti dari awal tahun 2015 akhirnya 
direalisasikan. Hal ini menandai 
bergersernya kondisi global dengan 
tingkat bunga yang rendah ke tingkat 
bunga yang lebih tinggi. Kabar baiknya 
adalah,  bahwa hal ini menurunkan 
tingkat ketidak pastian di pasar keuangan 
global yang selama ini juga sudah 
menerka dan berasumsi bahwa tingkat 
bunga memang sudah seharusnya naik.

Sementara harga minyak dunia 
yang di bulan November sempat 
terkonsolidasi ke level $48/ barrel 
akhirnya kembali terjungkal sampai ke 
level $34/barrel di bulan Desember, atau 
terkoreksi sebesar 29%. Harga minyak 
yang meneruskan tren turunnya semakin 
menyakiti perekonomian dunia dengan 
mempengaruhi harga komoditas  dunia 
dan pendapatan negara-negara yang 
dikontribusikan oleh harga minyak 
ataupun komoditas.

Data PMI China untuk bulan 
Desember adalah 49,7, mengalami 
kenaikan dari bulan November,  namun 
masih di bawah 50 yang  berarti 
menunjukkan kontraksi. Data ini 
memperbesar kekhawatiran bahwa 
ekonomi kedua terbesar di dunia bisa 
terjebak dalam perlambatan ekonomi 
yang berkepanjangan meski telah ada 
stimulus..

Nasional
Bank Indonesia memutuskan untuk 

menjaga BI Rate tetap di level 7.5% di 
pertengahan Desember kemarin. Bank 
Indonesia percaya bahwa masih ada 
ruang untuk menurunkan BI Rate ke 
depannya, namun untuk saat ini,  pilihan 
untuk menahan BI Rate adalah pilihan 
yang terbaik untuk menjaga stabilitas 
ekonomi dan kondisi perekonomian 
nasional.

Pemerintah kembali mengeluarkan 
paket stimulus yang  ke 7 dan 8. Paket 7 
mengenai pemotongan pajak individu, 
paket 8 yaitu kebijakan satu atap, 
ketahanan serta pembangunan sektor 
energi,  dan insentif untuk sektor 
penerbangan. 

Pembangunan infrastruktur yang 
dikebut oleh pemerintah selama tahun 
2 0 1 5 m e n u n j u k k a n k e n a i k a n 
pembelanjaan di Q4 2015. Hal ini bisa 
menjadikan tanda positif ke depannya 
untuk perekonomian Indonesia.

Pandangan 
Ada dua hal utama yang  akan 

menjadi fokus pasar keuangan global 
untuk tahun 2016, yaitu: Kenaikan suku 
bu n g a A S s e c a r a g r a d u a l d a n 
pengaruhnya terhadap perekonomian 
dunia. Perlambatan pertumbuhan 
perekonomian dunia,  khususnya China 
yang selama ini menjadi motor untuk 
p e r t u m b u h a n e k o n o m i n e g a r a 
berkembang ( emerg ing  marke t ) . 
Kebijakan pemerintah China yang  lebih 
agresif mungkin diperlukan untuk 
d o p i n g  p e r e k o n o m i a n n e g a r a 
berkembang.

Dari dalam negeri,  pemerintah 
m a s i h a k a n b e r f o k u s  t e r h a d a p 
pembangunan infrastruktur. Dengan 
bank sentral mengawal menjaga 
tercapainya stabilitas  ekonomi untuk 
m e n j a g a p e n g a r u h k o n d i s i 
perekonomian global yang  kemungkinan 
hanya sedikit lebih baik dari 2015.

GLOBAL REVIEW
The Fed akhirnya memutuskan 
untuk menaikkan suku bunga 25 
basis point menjadi 0.50%. Harga 
minyak kembali tertekan sampai 
menyentuh level $34/ barrel.  
Beberapa data ekonomi China 
masih menyisakan kekhawatiran 
untuk waktu yang akan datang.

NASIONAL REVIEW
Paska dinaikkanya FFR oleh The 
Fed, mata uang rupiah masih 
menguat. Data inflasi yang cukup 
baik walau cenderung naik selama 
bulan Desember, dan kebijakan 
pemerintah masih menjadi faktor 
penyeimbang untuk mendorong 
pergerakan pasar keuangan 
nasional.

PANDANGAN
Mata uang rupiah yang masih 
tertekan oleh penguatan USD 
secara global masih akan menjadi 
isu ke depannya. Penurunan harga 
minyak juga menjadi p isau 
b e r m a t a d u a y a n g 
menguntungkan namun juga 
berpengaruh negatif terhadap 
p e r e k o n o m i a n n a s i o n a l . 
Sementara kebijakan pemerintah 
untuk fokus dalam pembangunan 
ada l ah kesempatan j angka 
panjang.
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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 
Menutup akhir tahun, pasar saham mengalami kenaikan, 

walaupun tidak signifikan. Beberapa kepastian global dan faktor 
tutup tahun membuat investor sedikit  optimistis  akan kondisi di 
tahun yang akan datang. Penguatan di akhir tahun ini masih jauh 
dari posisi IHSG di penutupan tahun sebelumnya, selama tahun 
2015 sendiri IHSG mengalami penurunan sebesar 12.13%. 
Penguatan yang  terjadi selama Desember menegaskan kinerja 
paruh ke 2 yang membaik bahwa kemungkinan hal yang 
terburuk di pasar keuangan sudah terlewati.

Kebijakan Investasi
- Saham	 : 80%-100%; saat ini 95.31%
- Pasar Uang 	 : 0% - 100%; saat ini 4.69%

Kepemilikan Aset Terbesar
1. Astra International Tbk	 	 Saham
2. Bank Central Asia Tbk	 	 Saham
3. Bank Negara Indonesia Tbk	 	 Saham
4. Bank Rakyat Indonesia Tbk 	 	 Saham
5. Gudang Garam 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
5%

Equity
95%

Alokasi

Kinerja

 Indosurya Life Equity Fund IHSG

ISL EF

YTD -15.47%

30 Hari 3.39%

3 Bulan 10.64%

6 Bulan -4.93%

1 Tahun -15.47%

3 Tahun 14.86%

5 Tahun 30.39%

Since Inception (Fund Acuan) 131.57%

Informasi Lain

ISL EF

Tanggal Peluncuran 08 Juni 2015

Mata Uang Rupiah

NAB/ Unit 916.91

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	
 DESEMBER 2015
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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
Window Dressing  Effect,  walaupun tidak sebesar tahun-

tahun sebelumnya, namun tetap mampu menggerakkan bursa 
saham untuk menguat. Penguatan di pasar saham nasional juga 
ikut mengerek kinerja fund campuran yang sebagian besar isi 
portofolionya diisi oleh ekuitas. Sementara aset obligasi sendiri 
masih menghadapi tekanan imbal hasil dari kondisi makro global 
dengan penurunan harga minyak. 

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

Kepemilikan Aset Terbesar
1. Astra International Indonesia Tbk	 Saham
2. Bank Central Asia Tbk                               Saham
3. Bank Rakyat Indonesia Tbk 	 	 Saham
4. Deutsche Bank	 	 	 Money Market
5. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk           Saham
6. Mayapada                                                   Money Market
7. Obligasi FIF Thp II Th 2015 B 		 Corp. Bond
8 Obligasi Negara R.I. FR 0071	 	 Gov. Bond
9. Tekomunikasi Indonesia Tbk	 	 Saham
10.Unilever Indonesia Tbk	 	 Saham

Gov. Bond
8%Corp. Bond

6%
Money Market

11%

Saham
74%

Alokasi

Kinerja 
                                Kinerja Return Portofolio 

Indosurya Life Balanced Fund	 Tolak Ukur
	 	

ISL BF

YTD -7.73%

30 Hari 2.71%

3 Bulan 8.20%

6 Bulan -1.30%

1 Tahun -7.73%

3 Tahun 10.72%

5 Tahun 21.81%

Since Inception  (Fund Acuan) 488.30%

	 	
Informasi Lain

ISL BF

Tanggal Peluncuran 08 Juni 2015

Mata Uang Rupiah

NAB/ Unit 974.52

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	
 DESEMBER 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
Penurunan harga minyak dunia yang drastis,  mulai 

membawa turun imbal hasil global. Imbal hasil SUN sendiri juga 
mulai turun mengikuti imbal hasil obligasi global. Turunnya 
harga minyak memperbesar peluang  pemangkasan BI rate ke 
depannya.

Sementara, kondisi likuiditas yang membaik memberikan 
sentimen positif terhadap SUN, hal ini terlihat dari suku bunga 
JIBOR yang terus  turun. Hal yang  perlu diwaspadai adalah jika 
mata uang  US dollar terus  menguat terhadap rupiah,  perubahan 
kurs rupiah sendiri memiliki korelasi positif terhadap imbal hasil 
SUN.

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 TAFS III Th2015 Seri B
- 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

19%

Gov. Obl.
25%

Corp. Obl.
56%

Kinerja 
                                Kinerja Return Portofolio 

 Indosurya Life Fixed Income Fund Tolak Ukur
	 	
	 	 Kinerja Bulanan

ISL FIF

YTD 5.49%

30 Hari 0.27%

3 Bulan 3.69%

6 Bulan 2.14%

1 Tahun 5.49%

3 Tahun 18.71%

5 Tahun 38.54%

Since Inception  (Fund Acuan) 102.26%

Informasi Lain

ISL FIF

Tanggal Peluncuran 08 Juni 2015

Mata Uang Rupiah

NAB/ Unit 1036.78

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	
 DESEMBER 2015


