Generali Fixed Income Plus 1
November 2019
TENTANG MANAJER INVESTASI
Generali Group adalah sebuah kelompok perusahaan dari Italia yang berdiri sejak tahun 1831 dan memiliki jaringan
internasional yang kuat. Generali Group merupakan salah satu penyedia jasa asuransi terbesar di dunia dan beroperasi di
lebih dari 60 negara dengan total pendapatan premi melebihi €68.9 milyar pada tahun 2016. Didukung oleh 74.000
karyawan dan 55 juta nasabah, Generali Group adalah salah satu pemimpin pasar di Eropa Barat dan semakin pesat
menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Timur dan Asia. Pada tahun 2017, Generali Group termasuk sebagai
salah satu perusahaan paling berkelanjutan (sustainable) di dunia berdasarkan Corporate Knights. PT Asuransi Jiwa
Generali Indonesia (Generali Indonesia) adalah bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009
dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Generali Indonesia
mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang
tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.

TUJUAN INVESTASI
Tujuan investasi dana ini adalah untuk menyediakan imbal hasil yang relatif stabil dan menarik dengan mempertimbangan
realibilitas penerbit efek.

RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO
Kas
Pasar Uang
Obligasi

0.30%
2.75%
96.95%

HARGA UNIT

1,035

HASIL INVESTASI
Generali Fixed Income Plus 1
Tolok Ukur*
Infovesta Fixed Income Fund Index**

1 bln
2.90%
0.53%
0.09%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)
PT.LEN Industri (Persero)

3 bln
3.39%
1.66%
2.18%

6 bln
-

9 bln
-

12 bln
-

Sejak Peluncuran
3.45%
1.81%
1.78%

*90% Infovesta Corp Bonds Index plus 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net
** Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

Ulasan Manajer Investasi

Generali Fixed Income Plus 1 mencatatkan kinerja +2.90% di November 2019. Pasar obligasi domestik bergerak stabil
selama bulan November dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak meningkat dari 7.01% di akhir bulan
Oktober ke tingkat 7.11% di akhir bulan November. Kenaikan yield obligasi pada pasar domestik ini terjadi di tengah
perkembangan perundingan dagang AS-China yang kembali memanas setelah sebelumnya telah menunjukkan
perkembangan positif. Dari sisi makro ekonomi, rilis data pertumbuhan ekonomi domestik untuk Q3’19 mencatat-kan
pertumbuhan 5.02% yoy, sejalan dengan ekspektasi pasar yang sebesar 5% yoy. Pertumbuhan tingkat konsumsi yang
sebesar 5.01% yoy masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Q3’19 di tengah melambatnya pertumbuhan tingkat
investasi yang sebesar 4.21% yoy. Untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menurunkan rasio
GWM sebesar 50bps menjadi 5.50% yang akan mulai berlaku pada awal tahun depan. Investor asing sendiri masih
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: 23 Agustus 2019
: IDR
: s/d 2.00% per tahun
: Generali Indonesia
: Harian

Disclaimer :
Generali Fixed Income Plus 1 adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Laporan ini dibuat oleh PT Asuransi Jiwa
Generali Indonesia untuk keperluan pemberian informasi saja. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk penjualan atau pembelian. Semua hal yang
relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada
kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di
masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan anda sebelum
memutuskan untuk melakukan investasi.

