Takafulink SalamIstiqomah
FUND FACT SHEET

NAV: 2,048.5344

Gra

Sharia Life Insurance

31 Januari 2020

Takafulink Salam Istiqomah

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.

Pro
Tipe

Sharia Fixed Income Fund

Terbit

28 Mei 2005

Kebijakan
Investasi

80% - 100%

Sharia Fixed Income

0% - 20%

Sharia Money Market

-

Sharia Equity

Alokasi Aset Investasi
Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga, pasardana.id

21.01%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Januari 2020)

Istiqomah

1 bulan

3 bulan

YTD

1.19%

1.46%

1.19%

Sejak Terbit
104.9%

78.99%

Takafulink Istiqomah sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja positif sebesar 104.9%

Market Note
Setelah melewati tahun 2019 dengan performa apik, instrumen pendapatan tetap masih melanjutkan
kenaikannya. Indeks acuan obligasi (ICBI) masih mampu mencetak gain 2,4 % selama bulan Januari.
Investor cenderung mengalihkan aset ke instrumen safe haven seperti emas dan obligasi ditengah
kekhawatiran global akibat merebaknya virus corona di Tiongkok dan dampaknya terhadap perekonomian.
Data di bulan Januari menunjukkan, investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp 20,8 triliun,
meski yield SBN tenor 10 tahun turun ke level 6,65%. Belum ada kepastian sampai kapan sentimen risk
oﬀ dari para pelaku pasar tersebut dapat berlangsung. Sebagai catatan, data dari WHO, biaya pengobatan
untuk virus tersebut sudah mencapai USD 675 juta dan belum memperhitungkan dampak sosial dan
ekonomi. Pemerintah RI juga sudah mulai membatasi aktivitas pariwisata dan perdagangan yang terkait
dengan Tiongkok, sehingga nantinya pun akan berdampak kurang baik pada pertumbuhan ekonomi
Indonesia terutama di kuartal I-2020.
Japan Credit Rating (JCR) telah menaikkan peringkat utang / rating Indonesia pada posisi BBB+ dengan
outlook stable. Pada April 2019 sebelumnya, JCR memberikan peringkat Indonesia BBB dengan outlook
positive. JCR menyatakan bahwa kenaikan peringkat rating tersebut didasarkan pada penilaian tentang
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat ditopang oleh konsumsi Domestik, serta Deﬁsit APBN dan
utang Pemerintah Pusat yang terkendali. Ketahanan Indonesia terhadap gejolak eksternal, juga dinilai
sangat baik serta didukung oleh kebijakan moneter serta ﬁskal yang membuat cadangan devisa Indonesia
cukup kuat. BI juga masih mempertahankan suku bunganya di level 5% seperti yang diperkirakan oleh
para analis.
BPS mencatat inﬂasi Januari 2020 sebesar 0,39% (MoM) atau 2,68 (YoY) karena adanya kenaikan harga
komoditas. Untuk PDB kuartal IV-2019 sebesar 4,97% atau kembali berada dibawah 5% sejak kuartal
IV-2016. Pada kuartal IV-2019 (YoY) konsumsi rumah tangga tumbuh 4.97%, pertumbuhan investasi
4.06%, dan belanja pemerintah tumbuh 0.48%. Sehingga di tahun 2019, Indonesia tercatat mengalami
pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02%. %. Rupiah menguat terhadap dolar AS pada Januari sebesar 1,72%
dan berada pada Rp 13.662 / USD. Deﬁsit perdagangan Indonesia turun tajam menjadi USD 0,03 miliar
pada Desember 2019. Ekspor naik 1,28%, sedangkan impor turun 5,62%.

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 sewaktu-waktu 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 Securities

Istiqomah - Top 5 Holdings*
Mandiri Pasar Uang Syariah
PBS0011
PBS0012
SIEXCL01ECN2
SMA SDF01BCN1
*(Berdasarkan abjad)

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 22,948,489,876.98
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscription/Redemption

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

Takafulink
afulin Salam Mizan

Sharia Life Insurance

Gra

31 Januari 2020

FUND FACT SHEET

NAV: 1,464.2117

Takafulink Salam Mizan

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.

Pro
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

14.7%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Januari 2020)
Mizan

1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

-0.44%

-0.86%

-0.44%

46.42%

33.4%

51.9%

Takafulink Mizan sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja pos f sebesar 46.42%

Market Note
Instrumen pendapatan tetap masih melanjutkan kenaikannya di awal 2020. Indeks acuan obligasi (ICBI) masih
mampu mencetak gain 2,4 % selama bulan Januari. Investor cenderung mengalihkan aset ke instrumen safe
haven seperti emas dan obligasi akibat ketegangan geopolitik di kawasan teluk antara AS-Iran, ditambah
dengan kekhawatiran terganggunya perekonomian Tiongkok akibat wabah virus Corona. Investor asing
melakukan pembelian bersih di instrumen obligasi dan sukuk sebesar Rp 20,8 triliun, meski yield SBN tenor
10 tahun turun ke level 6,65%. Belum ada kepastian sampai kapan sentimen risk oﬀ dari para pelaku pasar
tersebut dapat berlangsung.
Kondisi sebaliknya dialami sektor saham, dimana indeks acuan saham (IHSG) terpuruk ke level 5940 atau
turun -5.7%, sedangkan indeks acuan saham syariah (JII) turun lebih dalam -7,9%. Penurunan saham
siginiﬁkan terjadi di sektor saham pertanian (-12,58% dan properti (-10,4%), sedangkan sektor Keuangan
(-2,8%) & Konsumsi (-3,2%) menjadi 2 sektor saham yang tidak mengalami koreksi terlalu dalam.
Ditengah sentimen negatif, kabar baik datang dari adanya pemeringkatan utang/ rating Indonesia oleh JCR.
Japan Credit Rating (JCR) telah menaikkan peringkat utang / rating Indonesia pada posisi BBB+ dengan
outlook stable. Pada April 2019 sebelumnya, JCR memberikan peringkat Indonesia BBB dengan outlook
positive. JCR menyatakan bahwa kenaikan peringkat rating tersebut didasarkan pada penilaian tentang
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat ditopang oleh konsumsi Domestik, serta Deﬁsit APBN dan utang
Pemerintah Pusat yang terkendali. Ketahanan Indonesia terhadap gejolak eksternal, juga dinilai sangat baik
serta didukung oleh kebijakan moneter serta ﬁskal yang membuat cadangan devisa Indonesia cukup kuat.
BI masih mempertahankan suku bunganya di level 5% seperti yang diperkirakan oleh para analis. Rupiah
menguat terhadap dolar AS pada Januari sebesar 1,72% dan berada pada Rp 13.662 / USD. Deﬁsit
perdagangan Indonesia turun tajam menjadi USD 0,03 miliar pada Desember 2019. Ekspor naik 1,28%,
sedangkan impor turun 5,62%. BPS mencatat inﬂasi Januari 2020 sebesar 0,39% (MoM) atau 2,68 (YoY)
karena adanya kenaikan harga komoditas. Untuk PDB kuartal IV-2019 sebesar 4,97% atau kembali berada
dibawah 5% sejak kuartal IV-2016. Pada kuartal IV-2019 (YoY) konsumsi rumah tangga tumbuh 4.97%,
pertumbuhan investasi 4.06%, dan belanja pemerintah tumbuh 0.48%. Sehingga di tahun 2019, Indonesia
tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02%. Kekhawatiran datang dari sektor pariwisata dan
perdagangan yang terkait dengan Tiongkok yang mulai dibatasi oleh pemerintah sejak wabah virus Corona.
Jika terjadi berkepanjangan, bukan tidak mungkin dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan
ekonomi Indonesia terutama di kuartal I-2020.
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 sewaktu-waktu 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 Equity

Sharia Fixed Income Securi�es

Mizan - Top 5 Holdings*
MONEY MARKET
PBS0011
PBS0012
SMADMF03CCN2
WSBP
*(Berdasarkan Abjad)

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 115,087,919,655.18
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscription/Redemption

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

Takafulink Salam Ahsan

Sharia Life Insurance

FUND FACT SHEET

NAV: 984.9354

31 Januari 2020

Takafulink Salam Ahsan

Graﬁk Pertumbuhan Investasi

Merupakan investasi yang bersifat balanced
progressive dengan tujuan memperoleh hasil yang
opti mal 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

25.1%

49.7%

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Januari 2020)
Ahsan

1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

-2.56%

-3.74%

-2.56%

-1.51%

Takafulink Ahsan sejak diterbitkan menunjukan kinerja posi

25.2%

sebesar -1.51%.

Market Note
Mengawali tahun 2020, di bulan Januari indeks acuan saham (IHSG) terpuruk ke level 5940 atau turun
-5.7%, sedangkan indeks acuan saham syariah (JII) turun lebih dalam -7,9%. Penurunan saham siginiﬁkan
terjadi di sektor saham pertanian (-12,58% dan properti (-10,4%), sedangkan sektor Keuangan (-2,8%) &
Konsumsi (-3,2%) menjadi 2 sektor saham yang tidak mengalami koreksi terlalu dalam.
Fluktuasi pasar diakibatkan ketegangan geopolitik di kawasan teluk antara AS-Iran, ditambah dengan
kekhawatiran terganggunya perekonomian Tiongkok akibat wabah virus Corona yang telah menelan
korban lebih dari 1500 orang. Investor cenderung mengalihkan aset ke instrumen safe haven seperti emas
dan obligasi. Imbasnya, indeks acuan obligasi (ICBI) masih mampu mencetak gain +2,4 % selama bulan
Januari dan investor asing melakukan pembelian bersih sebesar Rp 20,8 triliun, meski yield SBN tenor 10
tahun turun ke level 6,65%. Belum ada kepastian sampai kapan sentimen risk oﬀ dari para pelaku pasar
tersebut dapat berlangsung.
BI masih mempertahankan suku bunganya di level 5% seperti yang diperkirakan oleh para analis. Rupiah
menguat terhadap dolar AS pada Januari sebesar 1,72% dan berada pada Rp 13.662 / USD. Deﬁsit
perdagangan Indonesia turun tajam menjadi USD 0,03 miliar pada Desember 2019. Ekspor naik 1,28%,
sedangkan impor turun 5,62%. BPS mencatat inﬂasi Januari 2020 sebesar 0,39% (MoM) atau 2,68 (YoY)
karena adanya kenaikan harga komoditas. Untuk PDB kuartal IV-2019 sebesar 4,97% atau kembali berada
dibawah 5% sejak kuartal IV-2016. Pada kuartal IV-2019 (YoY) konsumsi rumah tangga tumbuh 4.97%,
pertumbuhan investasi 4.06%, dan belanja pemerintah tumbuh 0.48%. Sehingga di tahun 2019, Indonesia
tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02%. Kekhawatiran datang dari sektor pariwisata
dan perdagangan yang terkait dengan Tiongkok yang mulai dibatasi oleh pemerintah sejak wabah virus
Corona. Jika terjadi berkepanjangan, bukan tidak mungkin dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama di kuartal I-2020.

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 sewaktu-waktu 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 Equity

Sharia Fixed Income Securities

Ahsan - Top 5 Holdings*
ARTI
MONEY MARKET
SBSN SERI PBS0011
SBSN SERI PBS012
WSBP
*(Berdasarkan abjad)

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 38,993,698,841.92
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscription/Redemption

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

Takafulink Salam Alia

Sharia Life Insurance

FUND FACT SHEET

NAV: 1,852.9377

Gra

31 Januari 2020

Takafulink Salam Alia

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.

Pro
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

13.1%

Source: Tim investasi Asuransi Takaful Keluarga

Kinerja Investasi (Periode yang berakhir 31 Januari 2020)
1 bulan

3 bulan

YTD

Sejak Terbit

Alia

-6.08%

-7.80%

-6.08%

85.29%

Jakarta Islamic Index

-7.92%

-6.42%

-7.92%

85.63%

Takafulink Alia sejak diterbitkan telah menunjukan kinerja posi

sebesar 85.29%

Market Note
Mengawali tahun 2020, di bulan Januari indeks acuan saham (IHSG) terpuruk ke level 5940 atau turun
-5.7%, sedangkan indeks acuan saham syariah (JII) turun lebih dalam -7,9%. Fluktuasi pasar diakibatkan
ketegangan geopolitik di kawasan teluk antara AS-Iran, ditambah dengan kekhawatiran terganggunya
perekonomian Tiongkok akibat wabah virus Corona yang telah menelan korban lebih dari 1500 orang.
Apabila terus berkepanjangan, dampak makro ekonomi yang lebih luas dapat terjadi. Sebagai catatan,
data dari WHO, biaya pengobatan untuk virus tersebut sudah mencapai USD 675 juta dan belum
memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah RI juga sudah mulai membatasi aktivitas
pariwisata dan perdagangan yang terkait dengan Tiongkok, sehingga nantinya pun akan berdampak
kurang baik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama di kuartal I-2020.
Penurunan saham siginiﬁkan terjadi di sektor saham pertanian (-12,58% dan properti (-10,4%), sedangkan sektor Keuangan (-2,8%) & Konsumsi (-3,2%) menjadi 2 sektor saham yang tidak mengalami koreksi
terlalu dalam.
BI masih mempertahankan suku bunganya di level 5% seperti yang diperkirakan oleh para analis. Rupiah
menguat terhadap dolar AS pada Januari sebesar 1,72% dan berada pada Rp 13.662 / USD. Deﬁsit
perdagangan Indonesia turun tajam menjadi USD 0,03 miliar pada Desember 2019. Ekspor naik 1,28%,
sedangkan impor turun 5,62%. BPS mencatat inﬂasi Januari 2020 sebesar 0,39% (MoM) atau 2,68 (YoY)
karena adanya kenaikan harga komoditas. Untuk PDB kuartal IV-2019 sebesar 4,97% atau kembali
berada dibawah 5% sejak kuartal IV-2016. Pada kuartal IV-2019 (YoY) konsumsi rumah tangga tumbuh
4.97%, pertumbuhan investasi 4.06%, dan belanja pemerintah tumbuh 0.48%. Sehingga di tahun 2019,
Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02%.

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 sewaktu-waktu 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.

86.9%

Sharia Money Market

Sharia Equity

Alia - Top 5 Holdings*
ASII
ICBP
MONEY MARKET
TLKM
UNVR
*(Berdasarkan abjad)

Dana Kelolaan/AUM

Rp. 155,595,766,815.05
Kustodian

Bank CIMB Niaga
Publikasi NAB

Koran Bisnis Indonesia dan Kontan
Subscription/Redemption

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

