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PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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Pasar ekuitas global turun -4,1% dalam USD pada September, menyusul beberapa bulan kenaikan berturut-turut,
didorong oleh kombinasi dari meningkatnya kekhawatiran di sekitar Tiongkok Evergrande - dengan beberapa investor
mengkhawatirkan efek limpahan dan penularan yang lebih luas - serta meningkatnya tekanan inflasi, dengan
kenaikan harga minyak dan gas alam selama bulan tersebut. Perekonomian AS mengalami revisi ke atas dalam
perkiraan PDB dan tumbuh 6,7% di 2Q21 sebagai akibat dari kenaikan konsumsi setelah pembayaran stimulus
pemerintah dan pembukaan kembali bisnis. Namun, beberapa ekonom menyatakan bahwa kuartal kedua telah
mencapai puncak pertumbuhannya karena masalah pasokan terus ada. Ekuitas Eropa juga kehilangan momentum
dan kembali -4,7% dalam USD pada September. Baik IMP manufaktur Inggris dan zona euro masing-masing turun
menjadi 57,1 dan 58,6 selama sebulan, menyoroti risiko potensi stagflasi di tengah daftar hambatan yang terus
meningkat. Pasar Asia Pasifik selain Jepang mengembalikan -4,0% dalam USD di September. Ekuitas Tiongkok kembali
-5,0% dalam USD pada bulan September, karena ekonominya terus terpukul oleh tindakan keras regulasi di sektor
properti dan teknologi. Selain itu, Tiongkok sekarang menghadapi krisis listrik yang berkembang karena kekurangan
pasokan batu bara dan target emisi yang lebih ketat untuk mencapai tujuan netralitas karbonnya. Di pasar
Pendapatan Tetap, indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate mengakhiri bulan dengan turun, kembali -1,8%. Aksi
jual tajam di pasar Kelas Investasi dan Non-Investasi membuat JACI membukukan pengembalian bulanan terburuk 1,6% sejak Maret 2020, menghapus kenaikan Agustus.

Alokasi Portofolio

10 Kepemilikan Efek Terbesar

Reksa Dana Offshore Syariah Equity 55%
Reksa Dana Eastspring Investments – Syariah Fixed Income 43%
Kas & Deposito 2%

Eastspring Investments Syariah Fixed Income
Amanah Kelas B
HSBC Islamic Global Equity Index Fund
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

Alokasi Aset Portofolio
Offshore Syariah Saham Fund 55%
Eastspring Investments – Syariah
Fixed Income Fund 43%
Kas & Deposito 2%
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Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg

Harga
Unit

Dana Kelolaan
(miliar)

Tanggal
Peluncuran

Mata
Uang

Biaya Pengelolaan
(Tahunan)

Frekuensi
Valuasi

Tingkat
Risiko

PRUPSMA:IJ

Rp 1.105,10

Rp 10,20

1-Des-2020

Rupiah

1,50%*

Harian

Menengah Tinggi

Kinerja Investasi
1 Bulan

3 Bulan

YTD

1 Tahun

Fund

-2,45%

-0,15%

8,70%

Benchmark

-1,86%

-0,04%

8,09%

Kinerja Disetahunkan
3 Tahun

5 Tahun

Sejak Terbit

n/a

n/a

n/a

10,51%

n/a

n/a

n/a

10,51%

* Terdapat ujrah tambahan pengelolaan instrumen efek luar negeri sebesar sampai dengan 0,25% per tahun

Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 11 negara Asia
(termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 3.000 orang serta dana kelolaan lebih dari USD248 miliar pada 30 Juni 2021. Eastspring Investments
Indonesia memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP –05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.
Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 82,55 triliun per 30 Juni 2021.
Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan
calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak,
dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari
Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke
waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi
bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan
aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum
memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas
tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban
apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita

oleh penerima laporan ini karena informasi, opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia
dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya,
dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat
melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan
yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka dari
Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2020 memiliki total asset kelolaan sebesar USD 558,3 miliar.
Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan Prudential Financial Inc, suatu
perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.

