Fund Factsheet
Simas Balanced Primer Fund

September 2020

1,068.31

NAB/UNIT

Return

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan

YTD

Simas Balance Primer Fund

-0.02%

2.35%

5.88%

-

6.83%

Tolok Ukur*

-4.10%

-0.73%

3.16%

-

-12.88%

*Imbal hasil efek pendapatan tetap
**Tolok ukur = Indeks Reksa Dana Campuran
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HASIL INVESTASI
Simas Balance Primer Fund vs Tolok Ukur

1. Surat Utang Nusantara Indah
Cemerlang
2. Surat Utang Indah Kiat
3. Surat Utang Energi Mitra Investama
4. Surat Utang Oki Pulp
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ULASAN PASAR

Tanggal Perdana
27-Dec-19

IHSG ditutup melemah 2,24% WoW selama sepekan di level 4.945,8, pelemahan sentimen global serta minimnya katalis dari domestik telah
menekan IHSG pada pekan lalu. Rupiah yang hampir menyentuh level psikologis USDIDR 15.000 diharapkan akan mengalami penguatan
sehingga akan memberikan efek positif bagi IHSG pada pekan ini. Asing mencatat penjualan bersih sebesar IDR 2,51 T selama sepekan
(outflow YTD: IDR 42,21 T). Pada tanggal 25 September 2020, yield benchmark SUN 5 tahun (FR0081), 10 tahun (FR0082), SUN 15 tahun
(FR0080) dan 20 tahun (FR0083) naik menjadi 5,64%, 6,89%, 7,41%, dan 7,41%. Untuk INDON 10 tahun (INDON 30), yield bergerak naik di
level 2.43% dan yield US Treasury 10 tahun turun di 0.66% (dibandingkan dengan posisi per 18 September 2020 yaitu 2,17% dan 0,69%).
Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 119,11 bps. Rupiah ditutup melemah 1,22 WoW pada level
14,951. Kepemilikan asing pada pasar SUN per tanggal 22 September 2020 tercatat sebesar IDR 936,71 Triliun atau sebesar 28.14% dari
total outstanding-nya turun dibandingkan posisi per 18 September 2020 yaitu sebesar IDR 932,31 Triliun (28.00% dari total outstanding-nya).
Untuk Amerika Serikat, tambahan program stimulus tampaknya akan segera diluncurkan setelah sebelumnya mengalami hambatan politis,
kali ini pihak demokrat tampaknya setuju untuk menambah program stimulus terkait covid-19 senilai US$ 2,4 T. Data ketenagakerjaan bulan
September akan dirilis tanggal 2 Oktober, nonfarm payroll diprediksi hanya bertambah 920K vs 1371K bulan Agustus, tingkat pengangguran
kembali diprediksi mengalami penurunan menjadi 8,2% yoy.

.
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Jenis Unit Link
Campuran

Simas Balanced Primer Fund memberikan imbal hasil optimal dalam jangka panjang dengan profil risiko moderat. SBPF berinvestasi minimum
0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada masing masing instrumen investasi aset subdana dalam surat
berharga bersifat utang, pasar uang dan/atau saham, sisanya selain instrumen investasi tersebut dalam mata uang Rupiah.

Dana Kelolaan
344,297,545,291
MANFAAT INVESTASI
Total Unit
322,281,933.51

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi
investasi.

RISIKO INVESTASI

Profil Risiko
Moderat

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA
Bank Custodian
PT Bank BRI Tbk
Gedung BRI
Jl Jen Sudirman kav 44-46
Jakarta Pusat 10210

Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services.
Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi
Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas
prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang sempurna.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari berbagai
sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar keuangan dapat mengalami
perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar
keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang
berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

PT Asuransi Simas Jiwa
Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350
Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB
Telepon
What'sApp
E-mail

: 021 - 2854 7999
: 0882 1245 7999
: cs@simasjiwa.co.id

Website

: www.simasjiwa.co.id

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

