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Tujuan Investasi Ulasan Manajer Investasi

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon 
pemegang polis PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, 
atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Syariah. 
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 Syariah 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 Syariah 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 Syariah mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui 
pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang 
terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial 
berbasis Syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Indonesia yang terus berkembang. PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Alokasi Aset PortofolioAlokasi Sektor Portofolio

Kinerja Kumulatif – Sejak Terbit Kinerja Bulanan – Sejak Terbit

Kepemilikan Efek

PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF)

PRULink Syariah Rupiah Cash Fund adalah dana 
investasi jangka menengah yang bertujuan untuk 
mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal 
melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah 
pada instrumen obligasi Syariah jangka pendek dan/
atau instrumen pasar uang syariah.

Investor global merasa lega , karena Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed telah mengumumkan 
kenaikan 75bps pada pertemuan bulan Juli, yang sesuai dengan ekspektasi. The Fed juga mengisyaratkan 
perlambatan dalam laju pengetatan moneter nantinya, cukup menenangkan meskipun PDB AS 
(Amerika Serikat) telah menunjukkan kontraksi kedua berturut-turut sebesar -0,9% secara tahunan 
pada kuartal kedua. Di dalam negeri, BI kembali mempertahankan suku bunga acuan. Meskipun bank 
sentral tersebut memperkirakan inflasi headline akhir tahun 2022 akan berada di atas target batas 
atasnya, namun inflasi inti diekspektasikan akan tetap berada dalam target 2-4%.  Imbal hasil obligasi 
pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 7,12% dari sebelumnya 7,22%. Dalam sebulan, 
tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 4,94% sementara juga melaporkan surplus perdagangan 
sebesar USD 5,1 miliar pada bulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan 
mengalami sedikit penurunan dari 3,06% menjadi 3,04% p.a. di bulan Juli.

Kas & Deposito 100%Kas & Deposito 100% Time Deposit Bank Permata Syariah
Time Deposit Bank Syariah Indonesia

Informasi Lainnya

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun
 Annualized

3 Tahun 5 Tahun Sejak Terbit

Fund 0,00% 0,08% 0,37% 0,79% N/A N/A 1,85%

Tolok Ukur 0,16% 0,51% 1,18% 2,11% N/A N/A 3,05%
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Frekuensi 
Valuasi Bank Kustodian Tingkat Risiko

PRUPSCF:IJ Rp1.052,15 Rp8,74 0,01 21-Oct-19 Rupiah 1,00% Harian Standard Chartered Bank Rendah


