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REKSA DANA PG SAHAM DINAMIS
Jenis : Reksa Dana Saham

KINERJA
PG Saham Dinamis

KEBIJAKAN INVESTASI
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0.36 %

-10.40 %

4.15 %

Efek Ekuitas

1 Tahun terakhir

-2.74 %

Efek Pasar Uang
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80 %
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0%

20 %

INFORMASI PASAR

IHSG
1 Bulan Terakhir 3 Bulan Terakhir 6 Bulan Terakhir

-0.18 %

-9.30 %

0.53 %

Reksa Dana PG Saham Dinamis pada bulan Mei 2018 ditutup pada level 1.263,90
menguat 4,58 poin atau naik 0,36%. Penguatan ini berbanding terbalik dengan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah 0,18% dilevel 5.983,59.

1 Tahun terakhir

4.28 %

INFORMASI REKSA DANA
Biaya Manajer Investasi
Biaya Pembelian (Subscription Fee)
Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee)

: Maks. 2.00 %
: Maks. 1.00 %
: Maks. 1.00 %

Tanggal Efektif: 23 June 2015 | Tanggal penerbitan : 15 September 2015
Kinerja Reksa Dana selama tahun berjalan (Ytd)

3.22

-6.85
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Kinerja saham yang mulai membaik terlihat dari strategi Bank Indonesia yang
menerapkan kebijakan tambahan dengan menaikkan tingkat suku bunga 2 kali
pada bulan Mei 2018 sebesar 50 basis poin ke level 4,75%. Kebijakan yang di ambil
oleh BI tersebut tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
mampu menstabilkan Rupiah di level Rp 13.895 per dollar AS (Terapresiasi 0,13%).
Hal ini juga dikarenakan fundamental makroekonomi yang baik yaitu kondisi ﬁskal
dan kelayakan kredit Indonesia yang stabil serta terjaganya dana asing.
Walaupun memasuki bulan Ramadan, angka inﬂasi pada Mei 2018 hanya 0,21%
yang lebih rendah dari Mei 2017 lalu yaitu 0,39% (YoY), namun lebih tinggi 0,1%
dibandingkan April 2018. Andil inﬂasi ini karena memasuki bulan Ramadan dimana
kebutuhan konsumsi menjadi lebih besar sejalan dengan berbagai acara yang
dilaksanakan pada 2018 seperti Asian Games dan Pilkada. Inﬂasi yang dijaga
dengan baik, dapat menstabilkan Rupiah namun pemerintah harus waspada
terhadap pelemahan dari sisi konsumsi masyarakat.
Ditengah melambatnya ekonomi global, kepercayaan investor saat ini meningkat
dimana keputusan lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) yang mengaﬁrmasi peringkat Indonesia tetap pada level investment grade. Aliran dana asing
pun meningkat mencapai Rp 13 triliun pasca kenaikan suku bunga BI-7Days RR
Rate pada akhir Mei 2018. Saat ini, keputusan pemerintah dan BI dalam kebijakan
moneter dianggap tepat dengan tidak menargetkan target tertentu dan menjaga
nilai tukar Rupiah.
Bank Dunia pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun
2018 menjadi 5,2% dari sebelumnya 5,3%. Koreksi ini sejalan dengan proyeksi
pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan arus perdagangan yang
menurun dari level tertingginya. Sejalan tahun 2018, ada tiga isu global yang patut
diperhatikan, yakni normalisasi ekonomi AS, kesepakatan antara Negara-negara
anggota G-20, serta ketidakstabilan ekonomi beberapa Negara berkembang
termasuk kenaikan suku bunga The Fed yang dprediksi agresif tahun ini.
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Reksa Dana PG Saham Dinamis bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam horizon jangka menengah-panjang
melalui penempatan pada Efek bersifat ekuitas dari emiten yang memiliki
kinerja dan potensi yang baik.

RISIKO INVESTASI
1.
2.
3.
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Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Wanprestasi
Risiko Perubahan Peraturan

Disclaimer

Informasi dan graﬁk pada dokumen ini sudah dipersiapkan dari data yang sudah dianggap akurat, namun kami tidak dapat menjamin ke akuratannya. Hasil dari investasi reksa dana tidak dapat
dijamin dan di asumsikan sebagai risiko investasi. Hasil kinerja dari reksa dana yang sudah berlalu tidak menjamin dengan hasil yang akan datang karena dipengaruhi harga yang sewaktu-waktu
dapat naik atau turun dan berakibat akan kehilangan investasi utama anda. Laporan ini bertujuan sebagai informasi saja, dan tidak dianggap sebagai penawaran/ajakan untuk memberi, ataupun
menjual reksa dana, serta bukan sebagai hak atau kewajiban. Investor harus membaca informasi yang ada dalam laporan ini dan tidak berlaku bagi seluruh investor, dan anda dianjurkan mencari
penasihat keuangan independen sebelum membuat keputusan berinventasi.
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