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PT. Asuransi BRI LIFE didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28

Setahun :

Bulan ini :

3.90%

0.86%

Oktober 1987. BRI LIFE melakukan kegiatan usaha asuransi jiwa yang meliputi : asuransi
jiwa, asuransi kesehatan , program dana pensiun, kecelakaan diri, anuitas, dan program
kesejahteraan hari tua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara individu dan
kumpulan. Pada tahun 2016 dana kelolaan BRI Life mencapai Rp. 6,176 triliun dengan
laba setelah pajak sebesar

NAB/Unit

Rp. 331,49 miliar serta memiliki RBC sebesar 244%

(Desember 2016).

Tujuan Investasi

1195.8007

Kinerja dan Tolok Ukur

Darlink Dinamis bertujuan untuk mengupayakan hasil investasi yang optimal dengan
menempatkan investasi pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada saham
maupun pendapatan tetap. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang
cukup moderat.
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Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang
Reksa Dana

1 % - 30 %
70 % - 99 %

Profil Produk

Saham
Pendapatan Tetap
Pasar Uang

1 % - 79 %
1 % - 79 %
1 % - 79 %

Kepemilikan Aset Terbesar

Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Total Nilai Aktiva Bersih
Jumlah Outstanding Unit
Minimum Investasi
Bank Kustodian
Profil Risiko

:
:
:
:
:
:
:

17 Juni 2013
Rupiah
53,750,500,253.38
44,949,380.1546
Rp. 100.000,00
Bank Danamon
Sedang - Tinggi

Biaya - biaya
- Biaya Pengelolaan Investasi
- Biaya Top Up

:
:

0,75% p.a
3,00% per transaksi

- Biaya Pengalihan Dana Investasi

:

Rp. 45.000 per transaksi
untuk transaksi ke 4 dan selanjutnya

1 Astra Sedaya 2017 A (Bond)
2 Astra Sedaya 2017 B (Bond)
3 Bank Mandiri
4 BCA
5 PT Telkom
* data diperoleh dari Manajer Investasi dalam alphabetical

Pergerakan harga unit sejak peluncuran

Indeks Harga Saham Gabungan

Ulasan Makro Ekonomi
Dari Amerika Serikat, level inflasi periode Agustus 2017 mencapai 1,7% yoy, dibawah level tertingginya diatas 2% pada periode Jan-April 2017. Inflation expectation masih bergerak menurun seiring perlambatan
momentum recovery AS. Dengan pemulihan ekonomi AS, The Fed sudah melakukan normalisasi dengan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali, masing-masing sebesar 25bps menjadi 1,25%. Sementara itu
level hutang AS sudah menyentuh level USD 19,8Triliun dan sudah diambang batas debt limit. Kongres AS meminta adanya pemotongan spending agar level hutang AS tidak bertambah terus tiap tahunnya.
Pergerakan pasar global masih diwarnai dengan statement Yellen yang kembali memberikan sinyal positif akan penundaan monetary tightening. Walaupun data penambahan nonfarm payroll relatif positif
namun dari sisi inflasi masih soft, dibawah target The Fed 2%. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Agustus 2017 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25
bps dari 4,75% menjadi 4,50%, dengan suku bunga Deposit Facility turun 25 bps menjadi 3,75% dan Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,25%, berlaku efektif sejak 23 Agustus 2017. Penurunan suku bunga
acuan ini akan diikuti dengan penurunan suku bunga instrumen moneter lainnya. Kebijakan penurunan suku bunga tersebut konsisten dengan adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dengan rendahnya
realisasi dan prakiraan inflasi tahun 2017 dan 2018 di dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, serta terkendalinya defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Rupiah bergerak cukup stabil ditopang oleh
tetap tingginya kepercayaan terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Stabilnya nilai tukar rupiah ditopang oleh aliran dana masuk yang tetap kuat seiring dengan prospek imbal hasil yang positif dan
diikuti oleh tetap tingginya pasokan valas korporasi di pasar valas domestik. Nilai tukar rupiah ke depan diperkirakan tetap stabil didukung oleh keseimbangan neraca pembayaran yang terjaga dan pasar valas
domestik yang semakin dalam. Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari terkahir di bulan Agustus berakhir melemah 8,45 poin atau 0,14% ke level 5.864,06. (Dari berbagai
sumber).
Untuk informasi lain, silahkan mengunjungi website kami di: www.brilife.co.id
Laporan ini disiapkan oleh BRI Life untuk tujuan informasi saja. Seluruh ulasan diatas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat dan selanjutnya dapat diubah tanpa pemberitahuan lebih
lanjut. Investasi di dalam produk unit link mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon investor harus membaca dan memahami terlebih dahulu semua risiko yang terkait dengan produk unit link.
Kinerja masa lalu bukan jaminan dan indikasi kinerja yang akan datang.

