Istiqomah

FUND FACT SHEET

NAV: 1,860.8943

31 Mei 2018

Takafulink Salam Is qomah

Graﬁk Pertumbuhan Investasi

Merupakan suatu produk investasi yang bersifat
konservatif dimana bertujuan memperoleh hasil
yang optimal dalam jangka panjang melalui
penempatan pada sebagian besar efek syariah yang
bersifat pendapatan tetap.
Proﬁle
Tipe

Sharia Fixed Income Fund

Terbit

28 Februari 2005
80% - 100%

Sharia Fixed Income

0% - 20%

Sharia Money Market

-

Sharia Equity

Kebijakan
Investasi

Alokasi Aset Investasi
ISBI (Infovesta Sharia Bond Indeks) merupakan Indeks obligasi syariah yang dikeluarkan infovesta.
Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga, infovesta.com

21.71%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Mei 2018)

Is qomah

78.29%

1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

-0.67%

-1.54%

-1.36%

86.09%

Takafulink Istiqomah sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 86.09%.
Sharia Money Market

Sharia Fixed Income Securi es

Market Note
Is qomah - Top 5 Holdings
Pasar obligasi dalam negeri pada bulan Mei 2018 kembali mengalami tekanan seiring dengan melemahnya nilai
tukar Rupiah terhadap Dollar AS hingga sempat menyentuh diatas Rp. 14.000/USD. Indeks INDOBeX
Gorvernment Bond turun -0.72% MoM. Investor asing kembali melakukan penjualan sebanyak Rp. 14,85 triliun
terutama di obligasi pemerintah sehingga total kepemilikan asing menjadi Rp. 830,49 triliun. Yield obligasi
pemerintah tenor 10 tahun ditutup naik dari bulan sebelumnya ke level 6,99% dan sempat menyentuh level 7,6%
bulan Mei.
Di awal Mei 2018, The Fed menetapkan tingkat suku bunga acuan dilevel yang sama yaitu sebesar 1,50% - 1,75%.
Angka inﬂasi AS diperkirakan mencapai target yang ditetapkan oleh The Fed seiring dengan kenaikan harga
pangan dan energi di AS. Hal tersebut menimbulkan spekulasi kenaikan The Fed rate akan lebih cepat
dibandingkan perkiraan sebelumnya. Sebagian besar mata uang negara-negara di Asia termasuk Rupiah kembali
tertekan seiring dengan menguatnya indeks dollar AS sebesar +2.33% bulan Mei. Meskipun demikian resiko
perlambatan ekonomi tetap ada dari pengaruh perang dagang antara AS – China.
Dari dalam negeri, BI memutuskan untuk menaikan 7DRR sebesar 25 basis poin pada RDG tanggal 17 Mei dan 25
basis poin lagi pada RDG Luar Biasa akhir Mei. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Strategi
tersebut direspons positif oleh pelaku pasar ditandai dengan menguatnya Rupiah dibawah level Rp. 14.000/USD.
Selain 7DRR, BI juga menaikan suku bunga simpanan dan pinjaman masing-masing ke level 4,00% dan 5,50%.
Keputusan tersebut diambil didasari oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas Rupiah ditengah kuatnya tekanan
eksternal terutama dari pergerakan ekonomi AS. Kenaikan tingkat suku bunga acuan tersebut kemudian diikuti
oleh kenaikan tingkat suku bunga deposito perbankan meskipun rata-rata hanya sebesar 25 basis poin.
Inﬂasi Mei 2018 relatif terjaga di level 3,23% YoY lebih rendah dibanding ekspektasi pasar 3,30%. Investasi pada
instrumen pendapatan tetap masih menarik bagi investor dengan proﬁl risiko rendah untuk mendapatkan
pertumbuhan yang stabil untuk jangka waktu menengah dan panjang.
Disclaimer
Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan
dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan
informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktuwaktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang
akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab
terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.

SBSN SERI PBS011
MONEY MARKET
SIEXCL01ECN2
SBSN SERI PBS012
SMASDF01BCN1

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 24,843,137,459.90
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip on / Redemp on

Harian

PT Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:
(021) 7919 0005 | 0807 100 3456

Sharia Equity

Mizan

NAV: 1,426.9633

FUND FACT SHEET

31 Mei 2018

Takafulink Salam Mizan

Graﬁk Pertumbuhan Investasi

Merupakan investasi yang bersifat balanced
moderate dengan tujuan memperoleh hasil yang
optimal dalam jangka panjang dengan tetap
memberikan pendapatan yang memadai melalui
penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas,
sukuk, dan pasar uang syariah.
Proﬁle
Tipe

Sharia Balance Moderate Fund

Terbit

28 Februari 2005

Kebijakan
Investasi

50% - 70%

Sharia Fixed Income

0% - 20%

Sharia Money Market

20% - 40%

Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi
Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

29.00%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Mei 2018)

Mizan

1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

0.21%

-3.10%

-0.37%

42.70%

20.33%

50.79%

Takafulink Mizan sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 42.70%.

Market Note
Pasar obligasi dalam negeri pada bulan Mei 2018 kembali mengalami tekanan seiring dengan melemahnya nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar AS hingga sempat menyentuh diatas Rp. 14.000/USD. Indeks INDOBeX Gorvernment Bond
turun -0.72% MoM. Investor asing kembali melakukan penjualan sebanyak Rp. 14,85 triliun terutama di obligasi
pemerintah sehingga total kepemilikan asing menjadi Rp. 830,49 triliun. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun
ditutup naik dari bulan sebelumnya ke level 6,99% dan sempat menyentuh level 7,6% bulan Mei.
Dari dalam negeri, BI memutuskan untuk menaikan 7DRR sebesar 25 basis poin pada RDG tanggal 17 Mei dan 25
basis poin lagi pada RDG Luar Biasa akhir Mei. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Strategi
tersebut direspons positif oleh pelaku pasar ditandai dengan menguatnya Rupiah dibawah level Rp. 14.000/USD.
Inﬂasi Mei 2018 relatif terjaga di level 3,23% YoY lebih rendah dibanding ekspektasi pasar 3,30%.
IHSG di bulan Mei kembali melemah -0.18% di tutup diposisi 5994.5950. Sementara itu, Indeks JII dan ISSI ditutup
turun lebih besar dibandingkan dengan IHSG masing-masing -2.56% dan -2.16%. sektor-sektor yang membukukan
penurunan terbesar antara lain sektor infrastruktur -4.46%, perkebunan -4.20%, aneka industri -2.52% disusul oleh
sektor properti -1.85% dan perdagangan -1.34%. sementara itu sektor pertambangan menguat terbesar selama
sebulan sebesar +6.02%, diikuti oleh industri dasar +2.51% dan konsumer +1.12%.
Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menjadi penyebab penurunan harga saham di BEI selama bulan Mei.
Saham-saham berkapitalisasi pasar besar seperti TLKM, ASII dan UNVR menjadi kontributor terbesar turunnya
indeks JII dan ISSI. Ketiga saham tersebut merupakan komponen utama indeks JII dan ISSI. Ditambah lagi adanya
rebalancing indeks MSCI di akhir bulan lalu membuat pergerakan indeks cenderung ﬂuktuatif. Investor asing
menjual sejumlah saham berkapitalisasi besar untuk menyesuaikan dengan bobot indeks MSCI yang baru.
Bulan Mei juga diramaikan oleh pengumuman pembagian dividen oleh sejumlah perusahaan yang terda ar di BEI.
Kinerja keuangan emiten menunjukan kecenderungan pertumbuhan yang solid. Koreksi yang terjadi di pasar saham
dan obligasi Indonesia menjadi koreksi yang sehat, memberikan kesempatan bagi investor untuk kembali
berinvestasi di instrumen saham dan sukuk untuk jangka panjang.

Disclaimer
Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan
dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan
informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktuwaktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang
akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab
terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.

Sharia Money Market

Sharia Fixed Income Securi es

Mizan - Top 5 Holdings
SBSN SERI PBS0012
MONEY MARKET
WSBP
SBSN SERI PBS0011
SMADMF03CCN2

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 111,112,920,213.88
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip on / Redemp on

Harian

PT Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:
(021) 7919 0005 | 0807 100 3456

Sharia Equity

Ahsan

NAV: 1,032.6190

31 Mei 2018

FUND FACT SHEET

Takafulink Salam Ahsan

Graﬁk Pertumbuhan Investasi

Merupakan investasi yang bersifat balanced
progressive dengan tujuan memperoleh hasil yang
optimal dalam jangka panjang dengan tetap
memberikan pendapatan yang memadai melalui
penempatan pada efek syariah bersifat ekuitas,
sukuk, dan pasar uang syariah.
Proﬁle
Tipe

Sharia Balance Progressive Fund

Terbit

31 Mei 2010

Kebijakan
Investasi

20%-40%

Sharia Fixed Income

0% - 20%

Sharia Money Market

50%-70%

Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi

Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

34.54%

44.65%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Mei 2018)

Ahsan

1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

-0.18%

-3.60%

-1.36%

3.26%

20.81%

Takafulink Ahsan sejak diterbitkan menunjukan kinerja positif sebesar 3.26%.
Sharia Money Market

Market Notes
Pasar obligasi dalam negeri pada bulan Mei 2018 kembali mengalami tekanan seiring dengan melemahnya nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar AS hingga sempat menyentuh diatas Rp. 14.000/USD. Indeks INDOBeX Gorvernment Bond
turun -0.72% MoM. Investor asing kembali melakukan penjualan sebanyak Rp. 14,85 triliun terutama di obligasi
pemerintah sehingga total kepemilikan asing menjadi Rp. 830,49 triliun. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun
ditutup naik dari bulan sebelumnya ke level 6,99% dan sempat menyentuh level 7,6% bulan Mei.
Dari dalam negeri, BI memutuskan untuk menaikan 7DRR sebesar 25 basis poin pada RDG tanggal 17 Mei dan 25
basis poin lagi pada RDG Luar Biasa akhir Mei. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Strategi
tersebut direspons positif oleh pelaku pasar ditandai dengan menguatnya Rupiah dibawah level Rp. 14.000/USD.
Inﬂasi Mei 2018 relatif terjaga di level 3,23% YoY lebih rendah dibanding ekspektasi pasar 3,30%.

Sharia Fixed Income Securi es

Ahsan - Top 5 Holdings
MONEY MARKET
WSBP
ARTI
SBSN SERI PBS011
SBSN SERI PBS012

Dana Kelolaan/AUM

IHSG di bulan Mei kembali melemah -0.18% di tutup diposisi 5994.5950. Sementara itu, Indeks JII dan ISSI ditutup
turun lebih besar dibandingkan dengan IHSG masing-masing -2.56% dan -2.16%. sektor-sektor yang membukukan
penurunan terbesar antara lain sektor infrastruktur -4.46%, perkebunan -4.20%, aneka industri -2.52% disusul oleh
sektor properti -1.85% dan perdagangan -1.34%. sementara itu sektor pertambangan menguat terbesar selama
sebulan sebesar +6.02%, diikuti oleh industri dasar +2.51% dan konsumer +1.12%.

Rp. 45,787,130,561.65

Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menjadi penyebab penurunan harga saham di BEI selama bulan Mei.
Saham-saham berkapitalisasi pasar besar seperti TLKM, ASII dan UNVR menjadi kontributor terbesar turunnya
indeks JII dan ISSI. Ketiga saham tersebut merupakan komponen utama indeks JII dan ISSI. Ditambah lagi adanya
rebalancing indeks MSCI di akhir bulan lalu membuat pergerakan indeks cenderung ﬂuktuatif. Investor asing
menjual sejumlah saham berkapitalisasi besar untuk menyesuaikan dengan bobot indeks MSCI yang baru.

Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan

Bulan Mei juga diramaikan oleh pengumuman pembagian dividen oleh sejumlah perusahaan yang terda ar di BEI.
Kinerja keuangan emiten menunjukan kecenderungan pertumbuhan yang solid. Koreksi yang terjadi di pasar saham
dan obligasi Indonesia menjadi koreksi yang sehat, memberikan kesempatan bagi investor untuk kembali
berinvestasi di instrumen saham dan sukuk untuk jangka panjang.
Disclaimer
Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan
dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan
informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktuwaktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang
akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab
terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.

Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB
Subscrip on / Redemp on

Harian

PT Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia
www.takaful.co.id
Layanan Peserta:
(021) 7919 0005 | 0807 100 3456

Sharia Equity

Alia

NAV: 2,021.6984

31 Mei 2018

FUND FACT SHEET
Takafulink Salam Alia

Graﬁk Pertumbuhan Investasi

Merupakan investasi yang bersifat agresif dengan
tujuan memperoleh hasil yang optimal dalam jangka
panjang melalui penempatan pada sebagian besar
efek syariah bersifat ekuitas.
Proﬁle
Tipe

Sharia Equity Fund

Terbit

21 Mei 2007

Kebijakan
Investasi

-

Sharia Fixed Income

0% - 20%

Sharia Money Market

80% - 100%

Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi
JII merupakan Jakarta Islamic Indeks
Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

7.71%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Mei 2018)
1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

Alia

-1.13%

-9.02%

-9.00%

102.17%

Jakarta Islamic Index

-2.56%

-12.49%

-11.01%

95.07%

92.29%

Takafulink Alia sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 102.17%.
Sharia Money Market

Sharia Fixed Income Securi es

Market Notes
Alia - Top 5 Holdings
IHSG di bulan Mei kembali melemah -0.18% di tutup diposisi 5994.5950. Sementara itu, Indeks JII dan
ISSI ditutup turun lebih besar dibandingkan dengan IHSG masing-masing -2.56% dan -2.16%. sektorsektor yang membukukan penurunan terbesar antara lain sektor infrastruktur -4.46%, perkebunan 4.20%, aneka industri -2.52% disusul oleh sektor properti -1.85% dan perdagangan -1.34%. sementara itu
sektor pertambangan menguat terbesar selama sebulan sebesar +6.02%, diikuti oleh industri dasar
+2.51% dan konsumer +1.12%.
Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menjadi penyebab penurunan harga saham di BEI selama
bulan Mei. Saham-saham berkapitalisasi pasar besar seperti TLKM, ASII dan UNVR menjadi kontributor
terbesar turunnya indeks JII dan ISSI. Ketiga saham tersebut merupakan komponen utama indeks JII dan
ISSI. Ditambah lagi adanya rebalancing indeks MSCI di akhir bulan lalu membuat pergerakan indeks
cenderung ﬂuktuatif. Investor asing menjual sejumlah saham berkapitalisasi besar untuk menyesuaikan
dengan bobot indeks MSCI yang baru.
Dari dalam negeri, BI memutuskan untuk menaikan 7DRR sebesar 25 basis poin pada RDG tanggal 17 Mei
dan 25 basis poin lagi pada RDG Luar Biasa akhir Mei. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas
Rupiah. Strategi tersebut direspons positif oleh pelaku pasar ditandai dengan menguatnya Rupiah
dibawah level Rp. 14.000/USD. Selain 7DRR, BI juga menaikan suku bunga simpanan dan pinjaman
masing-masing ke level 4,00% dan 5,50%. Keputusan tersebut diambil didasari oleh kebutuhan untuk
menjaga stabilitas Rupiah ditengah kuatnya tekanan eksternal terutama dari pergerakan ekonomi AS.
Bulan Mei juga diramaikan oleh pengumuman pembagian dividen oleh sejumlah perusahaan yang
terda ar di BEI. Kinerja keuangan emiten menunjukan kecenderungan pertumbuhan yang solid. Koreksi
yang terjadi di pasar saham dan obligasi Indonesia menjadi koreksi yang sehat, memberikan kesempatan
bagi investor untuk kembali berinvestasi di instrumen saham dan sukuk untuk jangka panjang.

Disclaimer
Fund Fact Sheet ini disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Walaupun informasi ini telah dipersiapkan
dengan cermat, namun PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bertanggungjawab terhadap keakuratan
informasi dan opini yang terdapat di dalamnya. Opini, proyeksi dan perkiraan dapat berubah sewaktuwaktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang
akan datang. PT. Asuransi Takaful Keluarga maupun agen atau karyawannya tidak bertanggungjawab
terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan fund fact sheet ini.

TLKM
UNVR
ASII
UNTR
ICBP

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 179,671,485,948.42
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran: Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscrip on / Redemp on

Harian
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Sharia Equity

