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REKSA DANA PG SEJAHTERA
Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap

KINERJA
PG Sejahtera
1 Bulan terakhir

-0.26 %

KEBIJAKAN INVESTASI
3 Bulan terakhir 6 Bulan terakhir

-2.86 %

1.67 %

1 Tahun terakhir

6.20 %

Kinerja Infovesta Fixed Income Fund Index
1 Bulan terakhir

-0.70 %

3 Bulan terakhir 6 Bulan terakhir

-1.31 %

1.83 %

5.27 %

: Max 1.00 %
: Max 1.00 %
: Max 1.00 %

Kinerja Reksa Dana selama tahun berjalan (Ytd)

-0.72
-1.75
www.infovesta.com
Reksa PG Sejahtera

Invofesta Fixed Income Mutual Fund Index
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PORTOFOLIO

40 %

2%

98 %

Efek Pasar Uang

2%

98 %

Kinerja portfolio obligasi sedang tertekan ditengah tren pelemahan
Rupiah yang turun 1,07% di level Rp 13.912,5 per dollar AS pada
periode april 2018. Hal ini mendorong kenaikan yield surat utang
negara (SUN) tenor 10 tahun yang mencapai posisi tertinggi tahun ini
pada level 7,22%. Namun, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah
terhadap dollar AS akan tinggi selama yield US Treasury 10 tahun masih
bertahan di level sekitar 3%. Sehingga keputusan the Fed untuk menaikkan suku bunga pada rapat FOMC Juni ini diprediksi menguat dimana
sebelumnya di level 1,50-1,75%. Selain itu, meningkatnya ekspektasi
kenaikan inﬂasi AS yang agresif dan yield US Treasury dalam tren naik
juga berdampak pada kemungkinan kenaikan FFR yang lebih agresif
diperkirakan mendorong investor untuk memburu salah satu instrument safe haven yakni US Dollar.
Kekhawatiran investor saat ini bisa mereda jika pemerintah lokal merilis
global bond US$ 1 miliar dan euro bond senilai € 1 miliar pada April
2018. Dimana dengan masuknya dana penerbitan 2 obligasi global itu
menahan kejatuhan lebih dalam terhadap cadangan devisa Indonesia.
Posisi cadangan devisa pemerintah pada akhir April 2018 sebesar 124,9
miliar dollar AS atau turun 0,87% (QoQ). Sentimen ini membuat pasar
cenderung pesimis terhadap prospek GDP 2018 yang diperkirakan
5,1-5,4%.
Pasar obligasi domestik bulan Mei berpotensi bergerak terbatas
dengan kecendrungan melemah. Pasar akan dibayangi dengan aksi
wait and see rilis data ekonomi Indonesia dan prediksi kenaikan suku
bunga bulan ini baik dari BI maupun The fed.

Obligasi Negara RI
Obligasi Korporasi Swasta
Aset Likuid

60 %

Efek Surat Hutang

Reksa Dana PG Sejahtera pada bulan April 2018 di tutup pada level
2.975,02 melemah 7,84 poin atau melemah 0,26%. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) pekan ini turun makin dalam yakni sebesar 1,20%
(WoW). Semakin tertekannya kinerja ICBI dari hari ke hari sejalan
dengan tren kenaikan pada yield US Treasuries tenor 10 tahun yang
sudah menyentuh ke level 3,03% yang merupakan level tertinggi sejak
pertengahan tahun 2011.

1 Tahun terakhir

Tanggal Efektif : 04 Februari 2005 | Tanggal Penerbitan : 07 Februari 2005
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Maksimum

INFORMASI PASAR

INFORMASI REKSA DANA
Biaya manajer investasi
Biaya pembelian (Subscription Fee)
Biaya penjualan kembali (Redemption Fee)

Minimum

TUJUAN INVESTASI
Reksa Dana PG Sejahtera bertujuan untuk memberikan hasil (return)
investasi dengan potensi setara tingkat hasil indeks obligasi.

0%

RISIKO INVESTASI
Obligasi Negara RI

40 %

Obligasi Korporasi Swasta
Aset Likuid

0%
60 %

1. Risiko Politik dan Ekonomi
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Pernyataan yang diterima oleh
Pemegang Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Wanprestasi dari Penerbit Efek
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
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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