Fund Fact Sheet
Simas Balance Fund

Januari 2020

1,468.46

NAB/UNIT

1 bulan

3 bulan

12 bulan

YTD

Inception

Simas Balance Fund

-2.2%

-0.1%

0.0%

-2.2%

46.8%

Tolok Ukur*

-3.4%

-5.6%

-5.7%

-3.4%

8.4%

*Tolok ukur = Indeks Reksa Dana Campuran (IRDCP)

PORTFOLIO TERBESAR
1. RD MNC Dana Pendapatan Tetap
3
2. Vale Indonesia
3. PT. Bukit Asam
4. Delta Dunia Makmur

ALOKASI ASET

HASIL INVESTASI
Simas Balance Fund vs Tolok Ukur
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ULASAN PASAR

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Pasar obligasi pemerintah mencatat kenaikan harga yang signifikan selama bulan Januari. Benchmark obligasi pemerintah tenor 10
tahun FR0082 diperdagangkan pada harga 102.67% (YTM 6.64%) atau tingkat pengembalian (yield) turun sekitar 40bps selama bulan
Januari. Sementara yield obligasi global pemerintah Indonesia denominasi dolar AS tenor 10 tahun turun 20bps menjadi 2.72%.
Namun kenaikan harga obligasi pemerintah ini tertahan oleh perkembangan penyebaran virus corona. Investor khawatir akan
dampaknya terhadap perekonomian China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan dampaknya pada penurunan harga
komoditas sebagai basis ekspor Indonesia. Hal ini menyebabkan keluarnya investor asing (foreign outflow) dari pasar obligasi
pemerintah pada minggu terakhir bulan Januari 2020 sebesar Rp26,2 triliun, meskipun secara total selama bulan Januari, kenaikan
kepemilikan asing masih positif (net inflow) sebesar Rp22,5triliun. Kepemilikan asing per akhir Januari sebesar 39% dari total
outstanding obligasi pemerintah. Dengan besarnya net inflow ke pasar obligasi, membanjirnya likuiditas di sektor perbankan, ditopang
oleh stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi serta trend penurunan suku bunga Bank Sentral di kawasan regional, BI membuka
kemungkinan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut sambil mengukur dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian
dan pasar keuangan.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Jenis Unit Link
Campuran

Simas Balance Fund (SBF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SBF berinvestasi
terutama pada saham dan obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan investasi SBF adalah minimum 0% dan maximum
79% pada Efek saham, obligasi dan pasar uang serta minimum 0% dan maximum 79% pada instrumen reksa dana.

Dana Kelolaan
12,168,564,175
MANFAAT INVESTASI
Total Unit
8,286,617

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan
diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Profil Risiko
Moderat

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA
Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial
Services. Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki
oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk
asuransi berkualitas prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan
perlindungan yang sempurna.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari
berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar
keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari
tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas
Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350
Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB
Telepon
What'sApp
E-mail
Website

: 021 - 2854 7999
: 0882 1245 7999
: cs@simasjiwa.co.id
: www.simasjiwa.co.id

ASJ/Investment/2020/Versi2

Fund Fact Sheet
Simas Equity Fund

Januari 2020

1,519.33

NAB/UNIT

1 bulan

3 bulan

12 bulan

YTD

Inception

Simas Equity Fund

-7.5%

7.0%

-12.5%

-7.5%

51.9%

Tolok Ukur*

-5.7%

-4.6%

-9.1%

-5.7%

24.1%

*Tolok ukur = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

PORTFOLIO TERBESAR
1. RD Syailendra MSCI Indonesia
Value
2. ETF Simas IDX30
3. United Tractor
4. Telkom
5. Bank Mandiri

ALOKASI ASET

HASIL INVESTASI
Simas Equity Fund vs Tolok Ukur
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ULASAN PASAR

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Pelaku pasar mencermati perkembangan virus Corona setelah World Health Organization (WHO) menyebut corona sebagai kondisi
darurat Cina yang telah menimbulkan korban jiwa di beberapa negara dan menyebar ke seluruh dunia. Neraca perdagangan Indonesia
pada Desember 2019 mencatat defisit US$ 0,03 miliar atau menurun signifikan dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya
sebesar US$ 1,39 miliar. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan nonmigas akibat penurunan impor
nonmigas untuk seluruh jenis barang dan disertai oleh kinerja ekspor nonmigas yang membaik.
Pada bulan Januari, IHSG melemah sebesar -5,71%, atau turun 359,49 point di level 5.940,05. Untuk indeks LQ45 turun -5,17% atau
52,50 point di level 961,98. Indeks IDX30 turun -4,86% atau -26,91 point di level 526,94. Indeks JII turun -7,92% atau 55,28 point di
level 642,80 dan indeks SRI-Kehati turun -4,30% atau sebesar 17,23 point di level 383,33.
Sektor saham yang menjadi pemberat bagi IHSG diantaranya sektor Pertanian (-14,60%), Properti & Konstruksi (-11,05%), Industri
Dasar (-10,52%), Pertambangan (-9,83%), Aneka Industri (-8,97%), Infrastruktur (-8,61%), Perdagangan & Jasa (-7,27%), Konsumer (4,01%), Keuangan (-3,23%).Investor asing melakukan aksi net sell sebesar Rp. 91,62 Miliar pada bulan Januari lalu.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Jenis Unit Link Simas Equity Fund (SEF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SEF berinvestasi terutama
Saham pada saham yang tercatat di bursa efek indonesia. Kebijakan investasi SEF adalah minumum 80% dan maximum 100% pada efek
saham, minimum 80% dan maximum 100% pada instrumen reksa dana saham, serta efek pendapatan tetap dan pasar uang masing

Dana Kelolaan masing maximum 20%.
81,424,652,444
MANFAAT INVESTASI
Total Unit
53,592,643

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan
diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Profil Risiko
Agresif

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA
Bank Custodian Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

Services. Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki
oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk
asuransi berkualitas prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan
perlindungan yang sempurna.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari
berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar
keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari
tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi
Simas Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350
Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB
Telepon
What'sApp
E-mail
Website

: 021 - 2854 7999
: 0882 1245 7999
: cs@simasjiwa.co.id
: www.simasjiwa.co.id
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Fund Fact Sheet
Simas Fund Rupiah
NAB/UNIT

Januari 2020

1,589.57

1 bulan

3 bulan

12 bulan

YTD

Inception

Simas Fund Rupiah

-0.16%

1.90%

1.93%

-0.16%

58.96%

Tolok Ukur*

1.73%

2.12%

10.33%

1.73%

29.56%

*Tolok ukur = Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (IRDPT)

PORTFOLIO TERBESAR
1. RD Simas Income Fund
2. RD Insight Bright
3. SBSN Seri PBS015
4. Sukuk Ijarah PLN
5. Saham LQ45

ALOKASI ASET
Pasar uang
8.98%

HASIL INVESTASI
Simas Fund Rupiah vs Tolok Ukur
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ULASAN PASAR

Tanggal Perdana
25-Nov-15

Pasar obligasi pemerintah mencatat kenaikan harga yang signifikan selama bulan Januari. Benchmark obligasi pemerintah tenor 10
tahun FR0082 diperdagangkan pada harga 102.67% (YTM 6.64%) atau tingkat pengembalian (yield ) turun sekitar 40bps selama bulan
Januari. Sementara yield obligasi global pemerintah Indonesia denominasi Dollar AS tenor 10 tahun turun 20bps menjadi 2.72%.
Namun kenaikan harga obligasi pemerintah ini tertahan oleh perkembangan penyebaran virus corona. Investor khawatir akan
dampaknya terhadap perekonomian China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan dampaknya pada penurunan harga
komoditas sebagai basis ekspor Indonesia. Hal ini menyebabkan keluarnya investor asing (foreign outflow ) dari pasar obligasi
pemerintah pada minggu terakhir bulan Januari 2020 sebesar Rp26,2 triliun, meskipun secara total selama bulan Januari, kenaikan
kepemilikan asing masih positif (net inflow ) sebesar Rp22,5 triliun. Kepemilikan asing per akhir Januari sebesar 39% dari total
outstanding obligasi pemerintah. Dengan besarnya net inflow ke pasar obligasi, membanjirnya likuiditas di sektor perbankan, ditopang
oleh stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi serta trend penurunan suku bunga Bank Sentral di kawasan regional, Bank Indonesia
membuka kemungkinan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut sambil mengukur dampak penyebaran virus corona terhadap
perekonomian dan pasar keuangan.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Jenis Unit Link Simas Fund Rupiah merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen
Pendapatan Tetap investasi berpendapatan tetap dan/atau instrumen-instrumen investasi pasar uang dan maksimum penempatan 20% (dua puluh
perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi pasar modal (ekuitas) dalam mata uang Rupiah.

Dana Kelolaan
16,986,498,268,812
MANFAAT INVESTASI
Total Unit
10,686,194,229

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan
diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Profil Risiko
Konservatif

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA
Bank Custodian Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

Services. Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki
oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk
asuransi berkualitas prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan
perlindungan yang sempurna.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari
berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar
keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari
tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi
Simas Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350
Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB
Telepon
What'sApp
E-mail
Website

: 021 - 2854 7999
: 0882 1245 7999
: cs@simasjiwa.co.id
: www.simasjiwa.co.id
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Fund Fact Sheet
Simas Stabil Fund
NAB/UNIT

Januari 2020

1,419.23

1 bulan

3 bulan

12 bulan

YTD

Inception

Simas Stabil Fund

1.0%

2.0%

10.4%

1.0%

41.9%

Tolok Ukur*

1.7%

2.1%

10.3%

1.7%

22.0%

*Tolok ukur = Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (IRDPT)

PORTFOLIO TERBESAR
1. RD MNC Dana Pendapatan Tetap
3
2. Astra International

ALOKASI ASET

HASIL INVESTASI
Simas Stabil Fund vs Tolok Ukur
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ULASAN PASAR

Tanggal Perdana
11-Apr-16

Pasar obligasi pemerintah mencatat kenaikan harga yang signifikan selama bulan Januari. Benchmark obligasi pemerintah tenor 10
tahun FR0082 diperdagangkan pada harga 102.67% (YTM 6.64%) atau tingkat pengembalian (yield) turun sekitar 40bps selama bulan
Januari. Sementara yield obligasi global pemerintah Indonesia denominasi dolar AS tenor 10 tahun turun 20bps menjadi 2.72%.
Namun kenaikan harga obligasi pemerintah ini tertahan oleh perkembangan penyebaran virus corona. Investor khawatir akan
dampaknya terhadap perekonomian China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan dampaknya pada penurunan harga
komoditas sebagai basis ekspor Indonesia. Hal ini menyebabkan keluarnya investor asing (foreign outflow) dari pasar obligasi
pemerintah pada minggu terakhir bulan Januari 2020 sebesar Rp26,2 triliun, meskipun secara total selama bulan Januari, kenaikan
kepemilikan asing masih positif (net inflow) sebesar Rp22,5triliun. Kepemilikan asing per akhir Januari sebesar 39% dari total
outstanding obligasi pemerintah. Dengan besarnya net inflow ke pasar obligasi, membanjirnya likuiditas di sektor perbankan, ditopang
oleh stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi serta trend penurunan suku bunga Bank Sentral di kawasan regional, BI membuka
kemungkinan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut sambil mengukur dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian
dan pasar keuangan.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Jenis Unit Link
Pendapatan Tetap

Simas Stabil Fund (SSF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. SSF berinvestasi terutama
pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SSF adalah min 80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan
tetap, min. 80% dan maks 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap serta maximum 20% pada saham.

Dana Kelolaan
5,456,386,402
MANFAAT INVESTASI
Total Unit
3,844,620

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan
diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Profil Risiko
Konservatif

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA
Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial
Services. Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki
oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk
asuransi berkualitas prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan
perlindungan yang sempurna.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari
berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar
keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari
tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas
Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350
Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB
Telepon
What'sApp
E-mail
Website

: 021 - 2854 7999
: 0882 1245 7999
: cs@simasjiwa.co.id
: www.simasjiwa.co.id
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