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

Sejak Peluncuran :

Bulan ini :

0.61%

0.19%

NAB/Unit

1006.0504

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 unit Syariah BRI Life mencapai Rp.
156,911miliar. (Desember 2016)

Tujuan Investasi

Kinerja dan Tolok Ukur

Darlink Stabil Syariah bertujuan mendapatkan hasil investasi yang stabil dengan risiko
menengah melalui instrumen investasi obligasi syariah / sukuk dalam jangka waktu
menengah. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil sedang dan stabil.
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Profil Produk

Obligasi Pemerintah
Pasar Uang Syariah
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Kepemilikan Aset Terbesar

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

:
:
:
:
:
:
:

27 Oktober 2017
Rupiah

Biaya - biaya
- Biaya Pengelolaan Investasi
- Biaya Top Up
- Biaya Pengalihan Dana Investasi

:
:
:

1,25% p.a
3,00% per transaksi
Rp. 45.000 per transaksi
untuk transaksi ke 4 dan selanjutnya

50,206,144.60
49,999.9996
Rp. 100.000,00
Bank Danamon
Sedang

1 FR0053
2 FR0061
3 FR0072
4 FR0074
5 FR0075
* data diperoleh dari Manajer Investasi
* dalam alphabetical

Ulasan Makro Ekonomi
Kinerja pasar obligasi syariah bergerak positif yang tercermin dari dominasi penguatan harga-harga seri sukuk
negara. Rata-rata harga untuk seluruh seri sukuk negara menguat +26,11bps wow. Kelompok seri IFR mencatatkan
penguatan rata-rata harga terbesar yakni +32,43bps wow. Sementara rata-rata harga kelompok seri PBS dan SR
masing-masing menguat sebesar +29,23bps wow dan +0,02bps wow. Menguatnya mayoritas seri-seri sukuk negara

Indeks Saham Syariah Indonesia

tersebut mendorong kenaikan Indonesia Government Sukuk Index-Total Return (IGSIX-TR) sebesar +0,7634poin
wow ke level 217,9498. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2017 tercatat sebesar 0,71% (mtm)
dan secara keseluruhan tahun 2017 mencapai 3,61% (yoy), yang berada dalam kisaran sasaran inflasi yang
ditetapkan yaitu sebesar 4±1% (yoy). Inflasi IHK pada Desember 2017 meningkat dibandingkan bulan November
2017 lalu (0,20%, mtm). Kelompok volatile food tercatat inflasi sebesar 2,46% (mtm), meningkat dibandingkan
bulan lalu sebesar 0,38% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari komoditas beras, ikan segar, telur dan daging
ayam ras, cabai merah, tomat dan cabai rawit. Kelompok administered prices mengalami inflasi sebesar 0,91%
(mtm) meningkat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 0,21% (mtm). Perkembangan tersebut terutama
didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, tarif kereta api, dan angkutan antar kota sejalan dengan musim

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

liburan dan penyesuaian bensin non subsidi. (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.

