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Tujuan Investasi

Performa Investasi

FWD SPrInt Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil
investasi yang maksimal dalam jangka panjang dan memiliki
risiko yang relatif lebih tinggi.
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Tanggal Peluncuran

: 15 Januari 2014

NAB (per unit)

: Rp 32,907.16

Profil Resiko

: Resiko Tinggi

Kinerja Terbaik (bulanan)

: 7.53% (Oktober 2015)

Kinerja Terburuk (bulanan)

: -7.57% (Juni 2015)
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Kebijakan Investasi
Saham

: 80% - 100%

Bank Mandiri

PT Telkom

Efek bersifat Hutang dan Pasar Uang

: 0% - 20%
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Market Update
Inflasi pada bulan Maret 2016 tercatat sebesar 4.45% (yoy), atau 0.19% (mom). Neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD 1.1 Milliar pada bulan Februari 2016, jauh lebih baik dari rata-rata
perkiraan analis yang sebesar USD 100 Juta. Selain itu cadangan devisa juga meningkat sebesar USD 2.99 Juta ke level USD 107.54 Milliar pada akhir bulan Maret 2016. Dibandingkan pada akhir bulan
Februari 2016, periode akhir bulan Maret 2016 Rupiah terapresiasi sebesar 0.31% terhadap Dollar Amerika Serikat ke level IDR 13,359 per USD 1. Bank Indonesia (BI) melakukan penurunan suku bunga acuan
ke-3 kalinya pada tahun ini di Bulan Maret 2016 sebesar 25 bps ke level 6.75%. Secara garis besar, penurunan suku bunga acuan BI ini mendapat dukungan dari pasar, dengan stabilnya perekonomian secara
makro dan rendahnya volatilitas baik di Pasar Keuangan maupun Pasar Modal. Analis memperkirakan BI akan kembali melakukan penurunan suku bunga acuannya sebesar 25 bps – 50 bps sampai akhir
tahun 2016.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi salah satu bursa dengan peforma terbaik yang mengalami kenaikan sebesar 5.5% pada Kuartal 1-2016. Tiga sektor dengan performa terbaik pada bulan Maret
2016 adalah Agrikultur (+12.3%), Pertambangan (+7.3%) dan Aneka Industri (+6.5%). Sedangankan tiga sektor dengan kinerja terburuk adalah konsumen (-4.0%), Perdagangan Jasa & Investasi (+2.0%), dan
Keuangan (2.0%). Sentimen negarif yang terjadi di sektor keuangan terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang mengatur maximum bunga deposito untuk bank dengan
kategori buku tiga dan empat, hal ini bertujuan agar diikuti dengan turunnya bunga pinjaman. Sentimen global menjadi positif pada bulan Maret 2016, seiring dengan turunnya kekhawatiran akan pelemahan
perekonomian global yang disebabkan oleh data yang mendukung dari Tiongkok, Bank Sentral Amerika (The Fed) yang akan tetap dovish untuk mengantisipasi resiko dari penguatan perekonomian global.
Hal ini diindikasikan dengan penguatan harga komoditas serta European Central Bank (ECB) yang akan tetap agresif dalam melakukan pelonggaran kebijakan moneter dan berdampak rendahnya sentimen
negatif di pasar Eropa. Dari dalam negeri, ditengah rapor yang cukup mengecewakan dari pendapatan negara namun dari sisi pembelanjaan sesuai dengan target APBN untuk kuartal 1-2016. Pemerintah
kembali menerbitan paket kebijakan ekonomi yang dapat berdampak positif pada perekonomian, walaupun baru dapat dirasakan dalam periode jangka panjang.

Tentang Manajer Investasi

PT FWD Life Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI)
adalah cabang dari Schroders Plc yang berkantor pusat di
Inggris. Schroders memulai bisnis manajemen investasi di
tahun 1926 dan memiliki dana kelolaan di seluruh dunia
sekitar USD 446.5 Milliar (per September 2015). PT SIMI
memiliki dana kelolaan Rp 68.5 Triliun (per Desember 2015)
untuk nasabah individu maupun institusi (termasuk dana
pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial) di
Indonesia.

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari
FWD Group. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi
berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan
kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan,
bancassurance, e-commerce dan korporasi. Selain di Indonesia, FWD Group memiliki jaringan usaha di
Hong Kong & Macau, Thailand dan Filipina menawarkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan,
employee benefits, dan asuransi umum. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis
asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group. FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT FWD Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di
instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja
investasi di masa depan.

